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Gmina zap³aci ponad
milion odsetek
(DOBRA) Dyrektor szko³y podstawowej w Dobrej pan
Janusz £ukomski przesta³ w pewnym momencie p³aciæ
sk³adki na ZUS od nauczycielskich pensji. By³ pocz¹tek
2000 roku. W tym czasie burmistrz Wies³aw Bernacki
rozpocz¹³ budowê hali sportowej. Otworzy³ j¹ uroczyœcie
1 wrzeœnia 2002 r., tu¿ przed wyborami. Pomimo tego
osi¹gniêcia, wybory przegra³. Zast¹pi³ go burmistrz
Stanis³aw Glin. Gdy otworzono miejsk¹ kasê, okaza³o siê,
¿e brakuje w niej 100 tys. z³. PóŸniej trzeba by³o wydaæ
200 tys. z³ na nie wyp³acone wczeœniej dodatki
mieszkaniowe. Teraz urz¹d musi wydaæ 2 miliony z³otych,
w tym milion odsetek karnych, za niezap³acony ZUS.
REKLAMA
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W œrodê o 20:00 mecz
Polska – Portugalia. Klub “10 – tka”.
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Z drugiej strony

¯ycie codzienne
i reakcje wyborcze

Kazimierz Rynkiewicz
Po tylu akcjach wyborczych powinienem być przyzwyczajony do wyborczych reakcji. Okazują się one zbyt
gorączkowe, a do finału jeszcze miesiąc
czasu. Obawiam się, że niektórzy mogą
nie przeżyć, sądząc po histerii, w jaką
wpadają. Teraz każde słowo i każda
opinia będzie uważana za polityczną i
naruszającą czyjeś dobra.
Jak zwykle nie będzie dobrze w
Dobrej, bo tam zawsze szło na wyborcze noże. Przyznaję, że pomyliłem
komitety dwóch panów B. i od razu
rozpętała się burza, niewspółmierna do
tej pomyłki. Niestety, tak to już jest, że
najbardziej gorączkują się ci, co przez
cztery lata siedzieli cicho i w sprawach
publicznych palcem w bucie nie kiwnęli. Teraz zamieniają się w wyborcze lwy.
Piszą sprostowania i listy, aczkolwiek
ilość błędów powinna od razy z nadania
czynić ich burmistrzami miasteczka...
akademickiego, z którego nie mogliby
wyjść, zanim nie opanują podstaw pisania i cnót obywatelskich.
Do nich zalicza się cywilna odwaga.
Obywatele nie mają pojęcia, jak ona

zmienia życie wokół. Ilość anonimowych roznosicieli plotek i odważnych
w gębie anonimowych rewolucjonistów powinna być miarą zmian w naszym życiu publicznym. Dostaliśmy
wczoraj list od pewnej pani podpisanej
imieniem i nazwiskiem, która polemizuje w Węgorzynie z innym upublicznionym listem, ale bez adresu i jakiegokolwiek namiaru. Mało zabawne okazało
się odkrycie, że list napisał mężczyzna
podszywający się pod kobietę, bo miejscami myliły mu się rodzaje męski z
żeńskim. W liście było nawet sporo racji
i rzeczowych argumentów, ale zabrakło
odwagi.
W tymże Węgorzynie pojawiła się
nagle grupa młodych wilków (wyborczych), która nagle odkryła, że dzieje
się źle. Co robiła do tej pory, nie wiadomo, bo nic o nich nie było słychać,
żeby coś zrobili dla innych. A jak nie
zrobili, to jaka jest gwarancja, że teraz
zrobią? Żadna. Poprzez działalność
publiczną nabiera się doświadczenia,
uczy się patrzeć i rozumieć ludzi. A
tak to co? Moje na wierzchu i hej do
przodu, najlepiej w jakiejś grupie
trzymającej władzę. Filozofia cepa –
wy rządziliście, to teraz my pomłóci-

my. Oddajcie nam tylko cepy.
I na koniec o rozumieniu ludzi.
Pewna pani mieszka we wsi, a pracuje w mieście. Widzi się z tubylcami
przez okno auta. Nie chciała świetlicy dla dzieci koło swojego mieszkania, bo to by jej przeszkadzało. Jest
inteligentna i mogłaby być dobrą
radną, gdyby głosowano kierując się
tylko IQ, czyli ilorazem inteligencji.
Ale ludzie oceniają wszystko, empatię, poświęcenie, nawet zwykłe dzień
dobry i kilka słów na drodze. Teraz
chce ich reprezentować startując w
wyborach. Jak dostanie pięć głosów
to będzie dobrze. Nie rozumie tych
ludzi, a oni jej, więc nie zagłosują. To
matematyka psychologii, a może po
prostu ludzkie podejście...
I na zupełny koniec – nie pozagryzajmy się w tych wyborach, bo kto
nami będzie rządził? Ale też nie wybierajmy pijaków, oszustów, krętaczy, kłamców, egoistów i bufonów –
bo jakie to będą rządy? Ma być lepiej,
więc trzeba naprawdę się zastanawiać. Nawet przez cały miesiąc, który nam do wyborów został. Bo później przez cztery lata oni będą zastanawiać się za nas. Jasne, że nie ma

ideałów, ale nam - wyborcom - czasami wystarczy odrobina uczciwości...
To przecież tak niewiele.

Redakcja kupi
chłodnicę do
Poloneza Caro
rocznik 1992.
Tel. 091 397 37 30
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Komu, komu?

POS£A SPRZEDAM,
POS£ANKÊ KUPIÊ

Pani Renata rzuciła koło ratunkowe łżeelitom. Te uchwyciły się kawałka korka, niczym tonący brzytwy.
Ale nadal łżą, że udała się im afera
taśmowa. W zapisie cyfrowym nie
ma żadnych taśm, jak nazwa wskazuje. Ale, afera cyfrowa – tego nie dałoby się połączyć z watergate, bo tam
były taśmy. Nie byłoby też łącznika
z Rywinem – z handlem Ustawą.
PiS podrzucił Pani Renacie nieco
owsa, ale do żłobu pospieszył Tusk
z Rokitą. Niesiołowski, po jednej
Nocnej Zmianie, popędził na drugą.
Za nim Tusk z Pawlakiem. W odwodzie stanął Wachowski z Wałęsą
jako „zdroworozsądkowi”, ale już
bez WSI. Ja zaś niżej też zdroworozsądkowo, ale inaczej.
Pięćset dwadzieścia tysięcy złotych musi zapłacić poseł Samoobrony, by być, de facto, posłem, czyli
działać wedle własnej woli. Nie ma-

jąc tych pieniędzy, jest niewolnikiem
nie tyle partii, ile ludzi, którzy ugrupowaniem dowodzą. Kto zaś nimi
dowodzi, tak naprawdę, nie wiadomo. Są tylko podejrzenia. Jacyś podobno oficerowie z WSI. Po studiach w GRU w Moskwie. Lepper
wiedział, że jak zacznie się pchać do
resortów siłowych, to będzie po nim.
Pchał się. Wykonywał rozkazy? A
tyle mowił o socjalu...
Jedynym wyjściem z tej sytuacji
jest wykupienie tych posłów przez
Sejm, jeśli ten chciałby, aby posłowie byli posłami, a nie jakąś armią
zaciężną. Na przykład działającą na
rzecz jakichś tam oligarchów niekoniecznie z ziem nad Wisłą, a na
przykład skądś zupełnie indziej.
Propozycja, aby Sejm wykupił posłów, których zniewolono przy pomocy kwitów na pięćset dwadzieścia tysięcy złotych, spotkała się z

oburzeniem. Nadal więc ci nieszczęśni posłowie są do wykupienia. Każdy, jeśli tylko ma pieniądze
i ochotę w Sejmie na jakąś Ustawę,
może sobie to wykupić oddłużając
za usługi „zakwitowanych” posłów. W poprzednim Sejmie, wedle
światowych danych, ustawę kupowało się od miliona dolarów
wzwyż. Kochany Sejmie RP, wykup swoich posłów, bo oni znów
się sprzedadzą.
TN
PS. Ogólnonarodowa zrzuta
na wykupienie Balcerowicza,
zwanego profesorem, na niewiele
się zda. Bankowiec jest przekonany do tego, co robi. Są tacy, którzy twierdzą, że wiedzą, przez
kogo przekonany. Forsa na nic
się tu zda, bo o nią tylko w tym
przypadku chodzi.
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Trzecie umorzenie
odrzucone

Dzia³alnoœæ
wêgorzyñskiego
zarz¹du
ponownie
w prokuraturze
(SZCZECIN – WĘGORZYNO) Prokuratura Okręgowa w
Szczecinie po raz trzeci odrzuciła
umorzenie Prokuratury Rejonowej w Łobzie, dotyczące postępowania przeciwko byłej burmistrz.
- 28 września Prokuratura
Okręgowa wydała decyzję uchylającą umorzenie postępowania.
Prokurator zlecił ponowne przeprowadzenie przesłuchań pod
kątem inwestycji gminy, dokonanych przez poprzedni zarząd
gminy oraz w sprawie przejęcia
nieruchomości od ANR. Mamy
nadzieję, że dochodzenie w tej
sprawie skończy się jeszcze
przed końcem roku – stwierdziła
Małgorzata
Wojciechowicz,
rzecznik prasowy Prokuratury
Okręgowej w Szczecinie. (gp)

Poszukiwani
dyrektorzy
(RESKO) Burmistrz Reska
ogłosił konkursy na stanowiska
dyrektorów Szkoły Podstawowej
w Starogardzie oraz Przedszkola
Miejskiego w Resku. Nowi dyrektorzy wyłonieni zostaną 23 października 2003r.
(r)
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WYDARZENIA
W prywatnej szkole po¿egnano
dyrektora Gutkowskiego

Definitywne
rozstanie
ze szkolnictwem
(ŁOBEZ) W miniony piątek w budynku tutejszego gimnazjum odbyła się
skromna uroczystość pożegnania dyrektora prywatnej szkoły Antoniego
Gutkowskiego. Szkoła prowadzona
przez Zygmunta Helanda ze Strzelewa
koło Nowogardu została założona w
Łobzie dwa lata temu i jej organizatorem
i pierwszym dyrektorem był właśnie
pan Gutkowski. Prowadził ją po przejściu na emeryturę, a teraz zapragnął już
definitywnie rozstać się ze szkolnic-

twem. Żegnali go współpracownicy i
nauczyciele oraz właściciel szkoły
Nowym dyrektorem została pani Katarzyna Błaszczyk. Szkoła prowadzi zajęcia w piątki i soboty. (r)

Koncert
dla
Sydonia skromnie Przemka
Kmetyka

21 października o 21:00 w
klubie „10 – tka” odbędzie się
koncert „Still Blue”, z którego
dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla Przemka Kmetyka. Cena biletu – 5 zł. Bilety
do nabycia w klubie.
Serdecznie zapraszamy. Ilość
miejsc ograniczona.

REKLAMA

(RADOWO MAŁE) Tegoroczne Spotkania Historyczne Sydonia 2006 w
Radowie Małym odbyły skromnie i bez rozgłosu, ale były okazją do spotkania się uczniów z ciekawymi ludźmi. Tymi osobami bez wątpienia byli znakomici goście w osobach prof. Kazimierza Kozłowskiego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków Olgi Kuleszy-Szerniewicz.
Profesor Kozłowski, zwracając się do młodych, ale i do starszych z wielką
pasją mówił o znaczeniu historii, autorytetach, zasadach moralnych, tolerancji i pojednaniu z sąsiadami Polski. Wyraźnie wzruszyły go pieśni staropolskie śpiewane przez chór uczniów radowskiej szkoły.
Sydonia stała się okazją do spotkania uczniów ze wszystkich gmin powiatu łobeskiego. Przygotowali oni scenki rodzajowe o Sydonii i sami dla
siebie stanowili najlepszą widownię.
(r)

REKLAMA

Drukujemy ulotki wyborcze - £obez ul S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730

Z ¯YCIA POWIATU
Stowarzyszenie podpisa³o ugodê z zarz¹dem
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Co dalej ze Stowarzyszeniem Obrony
Praw Cz³onków „Jutrzenki”?
(£OBEZ) Stowarzyszenie Obrony
Praw Cz³onków Spó³dzielni
Mieszkaniowej „Jutrzenka”
w ubieg³y poniedzia³ek
podczas spotkania z zarz¹dem
spó³dzielni postanowi³o
wycofaæ sprawê z³o¿on¹
przeciwko zarz¹dowi, z powodu
zaliczenia przez zarz¹d
w ubieg³ym roku piwnic
do czêœci wspólnych.
Sprawa nieprzyporządkowania
piwnic od mieszkań była jedną z przyczyn powstania stowarzyszenia na
początku 2005 roku. Sąd pierwszej instancji odrzucił pozew, uważając, że
stowarzyszenie nie jest stroną. Wówczas stowarzyszeni złożyło apelację w
Szczecinie. Na ostatnim walnym zebraniu delegatów uchwalono przyporządkowanie piwnic do poszczególnych mieszkań. Mimo tego sprawa w
sądzie toczyła się nadal.
W lipcu doszło do sporu w stowarzyszeniu, kiedy to okazało się, że
wobec podjętej przez walne decyzji,
część członków: Helena Szwemmer i
Danuta Wojtowicz pragną wycofać
sprawę. Pan Moroz twierdził, że podrobiono podpisy pod wnioskiem o
wycofanie sprawy. Skonfliktowane ze
sobą strony spotkały się 29 września
w celu wypracowania wspólnego stanowiska wobec kwestii wycofania
sprawy. Tam w dość gorącej atmosferze doszło do wymiany zarzutów. Pani
Szwemmer oburzona zarzutami o sfałszowanie podpisów wyjaśniała, że
chodziło o wpisanie nazwisk w dokumencie, nie zaś o celowe fałszerstwo.
Danuta Wojtowicz stwierdziła, że nieprawdą jest jakoby nie płaciła składek
na złożenie pozwu i dlatego miała prawo umieścić swoje nazwisko na wspomnianym dokumencie.
Po burzliwej, trwającej ponad
godzinę dyskusji sekretariat stowarzyszenia jednogłośnie postanowił
wycofać sprawę z sądu, pod warunkiem spełnienia przez zarząd postulatu dotyczącego procesu przypisywania piwnic. Członkowie stowarzyszenia postanowili skłonić zarząd do
zgłaszania pojedynczych bloków w
powiatowym Wydziale Architektury.
W poniedziałek o 13:00 przedstawiciele stowarzyszenia spotkali się z
zarządem „Jutrzenki”.
Zawarto ugodę, ma podstawie
której zarząd zobowiązał się do zgłaszania do wydziału w starostwie

pojedynczych bloków z przypisanymi już piwnicami.
Podczas piątkowego spotkania
pojawiły się głosy poddające w wąt-

pliwość sens dalszej działalności stowarzyszenia. Część członków uważa,
że skoro cele, które stały się przyczyną powstania organizacji zostały
osiągnięte, to dalsza działalność nie
ma zbytniego sensu. W czasie spotkania, 29 września, obecni na nim
członkowie „Jutrzenki” z Reska apelowali o przełamanie podziałów i kontynuację działalności.
Zapytaliśmy członków i założycieli stowarzyszenia o dalsze jego losy.
- Myślę, że zagalopowaliśmy się
w doszukiwaniu nieprawidłowości,
czy złych intencji w działaniach zarządu. Jest tak pewnie dlatego, że nie
dokonały się zmiany w radzie nadzorczej – mówi Bogdan Górecki. – Myślę, że prezes jest kompetentna i dopilnuje, żeby żadnych niezgodnych z
prawem ruchów nie dokonywać.
Przez pewien czas byliśmy niejako organem nadzorczym samej rady nadzorczej. Przyniosło to niewątpliwie
wiele korzyści dla członków spółdzielni: zmiany w statucie, zmniejszenie czynszu. Dlatego też podjąłem
decyzję o wystąpieniu ze stowarzyszenia. Osiągnęliśmy już swoje cele.
- Dobrze byłoby, gdyby stowarzyszenie działało nadal w tym samym
składzie – twierdzi Antoni Moroz. –
Ci ludzie dużo zrobili. Wspólnie z
panią Szwemmer, z panami Góreckim
i Mechlińskim osiągnęliśmy wiele.
Nie wiem jakie jest w tej chwili ich

zdanie. Doszło między nami do sporów, nie spotykamy się również na
posiedzeniach sekretariatu. Z tego
co wiem nieoficjalnie, czterech członków sekretariatu chce stowarzysze-

rozpoczęte sprawy. Podjąłem się
kwestii uwłaszczenia i mimo, że dużo
już zrobiono w tej kwestii, to nie zamierzam tej sprawy zostawiać.
Zwłaszcza, że trwa ona już od czterech lat i mimo uchwały walnego
nadal nie widzę uchwały zarządu.
Nadal trzeba ich naciskać. Myślę, że
teraźniejszy stosunek zarządu do
nas będzie można stwierdzić 18 października. Wtedy ma odbyć się rozprawa, na której formalnie będę
chciał zawrzeć ugodę z zarządem.
Zawarcie jej przed sądem pozwoli na
odzyskanie połowy kosztów, jakie
ponieśliśmy dotychczas. Jeszcze
przed rozpoczęciem sprawy obiecałem ludziom zwrot pieniędzy, gdy
wygramy sprawę. Skoro dochodzi
do ugody, to chcę odzyskać chociaż
połowę tych pieniędzy, czyli 520 zł.
Jeżeli zarząd nie stawi się w sądzie 18
października, to będzie to świadczyło o ich złej woli, a ludzie sami wyciągną z tego wnioski – dodaje.

nie wymeldować z rejestru. Mają do
tego podstawę. Cel, dla którego stowarzyszenie powstało był konkretny
i jest w zasadzie osiągnięty, choć nie
do końca, bo uchwały zarządu nie są
przewidziane w Zarządzeniu nr 1/
2006 do końca roku 2006. Niemniej
jednak chcę działać dalej w ramach
stowarzyszenia. Spraw do załatwienia jest nadal sporo. Zwłaszcza, że
rada nadzorcza nie chce zbytnio z
nami współpracować. Próbowaliśmy
załatwić sprawę indywidualnego rozliczania ciepła, kwestię podziału korytarzy w piwnicach i sprawdzenia
metrażu mieszkań, jednak nie znaleźliśmy zrozumienia ze strony rady.
Sprawy te nie zostały prawdopodobnie nawet poruszone przez radę.
W tej chwili nie jest dla mnie taka
ważna przyszłość stowarzyszenia.
Bardziej zajmują mnie sprawy bieżące. Bardziej istotna jest sprawa
uwłaszczenia i termin przypisania
piwnic. Niezależnie zresztą od składu osobowego stowarzyszenia,
mam zamiar działać dalej i dokańczać

- Rozwiązywanie stowarzyszenia, to po prostu głupota – mówi
Wincenty Nowik. – Jeżeli jakiś lokator zostanie skrzywdzony, to będzie
miał do kogo zwrócić się o pomoc. Ci,
którzy nie chcą już w nim działać
powinni zwyczajnie odejść.

REKLAMA

- Uważam, że stowarzyszenie w
dalszym ciągu powinno funkcjonować – uważa Iwona Guzowska. – Powinno nie tylko kontrolować, ale też w
miarę możliwości współpracować z
zarządem i radą nadzorczą spółdzielni.
- Stowarzyszenie powinno działać
dalej, przynajmniej do czasu, kiedy to
zmieni sie rada nadzorcza. Nie zamierzam też wykonywać żadnych ruchów
w kierunku jego likwidacji - mówi HelenaSzwemmmer. –Uważamjednak,że
jego działalność nie powinna odbywać się już pod przewodnictwem pana
Antoniego Moroza, który nagina rzeczywistość do swoich teorii i w sposób destrukcyjny wpływa na działalność stowarzyszenia.
(gp)
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Patrz¹c na gminê
po gospodarsku (czêœæ 4)
- Zaprosiłam pana na spacer po
jednym z bardziej reprezentatywnych miejsc tego miasta. Jesteśmy
na tzw. stare boisko. To tutaj odbywa
się większość imprez, występów.
Spójrzmy jednak dalej, na teren leżący przy Redze. Jest on w ogóle niezagospodarowany. Można by tutaj zrobić skatepark, niewielkim nakładem
środków, wykorzystując wały, znajdujące się po obu stronach boiska.
Można też zrobić tutaj przystań kajakową z prawdziwego zdarzenia, taką
jaka istniała tutaj przed laty. Kilka lat
temu powstał pomysł na wybudowanie skateparku. Pani Ciechańska postanowiła jednak umieścić go na polanie w parku, niedaleko cmentarza.
Ekolodzy jednak głośno protestowali przeciwko umieszczeniu go tam.
Zresztą umieszczenie miejsca rozrywki w sąsiedztwie cmentarza i to
jeszcze na takim odludziu, wydaje się
pomysłem niedorzecznym.
Przyjrzyjmy się jednak dalszej
części boiska. Od strony dawnego
TOS – u przy końcu boiska, gdzie
kończy się nasyp znajduję się duża
szeroka rura, wypuszczająca ścieki
bezpośrednio na ziemię. Tworzy się
tutaj czasem małe śmierdzące bajorko. Organizuje się tu często imprezy

Uzupe³nienie
do z³otych godów
(ŁOBEZ) W opublikowanym
pod zdjęciem wykazie par, które
obchodziły złote gody, chochlik
drukarski wyrzucił dwie linijki z nazwiskami jubilatów, za co przepraszamy i podajemy tekst w całości.
30 września w Urzędzie Stanu
Cywilnego odbyła się kolejna uroczystość, poświęcona 50-leciu zawarcia związku małżeńskiego
przez siedem par z gminy Łobez.
Złote gody obchodziły następujące
pary: Janina i Henryk Ślusarczykowie, Julia i Florian Skwarkowie, Honorata i Michał Hryniewieccy,
Anna i Józef Olszewscy, Sabina i
Tadeusz Bzowscy, Wanda i Jan Piłatowie oraz Zenobia i Józef
Grzechnikowie.
(r)
REKLAMA
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Ogłoszenie
W dniu 8 października
2006 roku w okolicy ul. Strumykowej zaginął 5-cio miesięczny czarny pies rasy Spaniel. Uczciwego znalazcę proszę o kontakt; tel. 091 397 52
38 lub 608 411 648.
REKLAMA

i zastanawia mnie, że nikt nie widział
tutaj tej rury. Z tego co wiem, to ten
ściek zgłaszano już w zeszłym roku w
wydziale ochrony środowiska w
powiecie i nikt do tej pory nic z tym
nie zrobił.
Na tyłach byłego TOS – u była
kiedyś ładna łąka. Teraz ten teren
jest zarośnięty krzakami. Można by

przecież też jakoś go wykorzystać.
Tutaj mamy bombę ekologiczną tuż
przy Redze. Mamy tutaj szambo,
ukryte w krzakach, z którego prawdopodobnie wyciekają nieczystości. Teren tutaj jest podmokły i często czuć tutaj nieprzyjemny zapach – powiedziała nam jedna z
mieszkanek Łobza.
(gp)

Utylizacja smolarni
Na ostatniej sesji nadzwyczajnej kierownik Mieczysław Fojna
poinformował radnych, że zgłosił
się nabywca na byłą „smolarnię” w
Prusinowie.
- Jest tam jednak problem z
utylizacją zbiorników. Według
mojego rozpoznania utylizacja
kosztować będzie 100 – 120 tys. zł
– powiedział kierownik Wydziału
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
Dodatkowych wyjaśnień
udzielił Ryszard Sola, zastępca
burmistrza.
- Firma zainteresowana jest
nabyciem tej nieruchomości.
Jest to uzależnione od kosztów
utylizacji zbiorników. Zgodnie z

wstępnym kosztorysem utylizacja została wyceniona na 120 tys.
zł. Poinformowaliśmy firmę o
tym, że gmina może zająć się utylizacją pod warunkiem podpisania wstępnego aktu notarialnego
i wpłacenia dla gminy zaliczki.
Gmina wówczas ogłosiła by przetarg, wykonała utylizację, a rozliczenie nastąpiłoby w akcie końcowym.
- Najlepiej byłoby, gdyby gmina
podjęła się utylizacji, gdyż kwota
125 tys. zł proponowana przez zainteresowaną firmę jest nie do przyjęcia. Można to zrobić za dużo mniejsze pieniądze. Trzeba tylko rozpisać „szeroko” przetarg – stwierdziła przewodnicząca rady.
(gp)
REKLAMA
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AKTUALNE NA DZIEÑ 2.10.2006r.
P.P.H. “Rolpek” w Dobrej zatrudni: Piekarza, Cukiernika, Technika technologii żywności, Kierowcę
kat. B, Księgową. Tel. (091)3914-548
Jeronimo Martins Dystrybucja
S.A. (sklep Biedronka) zatrudni:
Pozostały Pracownik Usług Ochrony. Tel. 0 696-00-11-62
“Imotrel” w Resku zatrudni:Wyplataczy koszy. Tel. (091)3951-758
P.H. “AUTEX” w Łobzie zatrudni:
Sprzedawcę-konsultanta części samochodowych. Tel. (091) 39 -734-11
“Ar Trans” w Łobzie zatrudni:
Kierowcę kat. C+E. Tel. 693-843-818
Zakłady Naprawcze Mechanizacji Rolnictwa w Łobzie zatrudni:
Spawacza. Tel. (091) 397-40-43
P.H.U. “MARGUM” S.C. w
Łobzie zatrudni: Wulkanizatora.
Tel. (091) 397-40-76
F.H.U “TYMPOL” zatrudni: kierowca samochodu ciężarowego Kat.
C + E, mechanik samochodów osobowych. Tel. (091) 397-40-56
Transport Zarobkowy Stanisław
Żuczkowski zatrudni: kierowca samochodu ciężarowego Kat. C + E.
Tel. 604 - 561- 854
P.P.H.U. “OKNOPLAST” w
Łobzie zatrudni: Monter wyrobów z
tworzyw sztucznych, Przedstawiciel handlowy. Tel. (091) 397-63-10
“EKO-FARB” w Łobzie zatrudni:
Kierowca kat. C+E. Tel. (091) 39766-42
“POLARIS-HURT” w Łobzie zatrudni: Sprzedawca-kierowca kat.
C. Tel.(091) 397-45-94, Kom. 604214-766
Firma “Fosfan” w Szczecinie zatrudni:Maszynistę lokomotywy,
Ustawiaczy manewrowych. Tel.
(091)453-83-94
EURO –TRANSPORT Gryfice
zatrudni:Kierowcę kat C+E. Tel.
(091) 384-25-27
“Spółdzielcza Agrofirma Witkowo zatrudni w Szczecinie:Sprzedawców. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z pośrednikami pracy
pok. nr 5
Zakład Przetwórstwa Mięsnego w
Gryficach (stoisko w sklepie NETTO
w Łobzie) zatrudni: Sprzedawców.
Tel. (091) 384-57-94
P.P.U. “Baccara” zatrudni w Kołobrzegu i Połczynie Zdroju:Masztalerza. Tel. 602-757-869
Przewozy Osobowe Autobusowe “TADEX” w Chociwlu zatrudni:
Kierowcę kat. D. Tel. (091) 562-20-06

Z ¯YCIA POWIATU

tygodnik łobeski 10.10.2006 r.

Sobotni wieczór w powiecie

Pijani ma³olaci
(POWIAT) W ci¹gu jednego
wieczoru funkcjonariusze
Powiatowej Komendy Policji
w £obzie zatrzymali 8
nieletnich bêd¹cych po
spo¿yciu alkoholu. Zatrzymani
zostali przebadani alkomatem
i odwiezieni do domów. Ich
rodzice otrzymaj¹ wnioski
do s¹du rodzinnego.
Powiadomione zostan¹ równie¿
szko³y.
„Akcja małolat” rozpoczęła się
około godziny osiemnastej. 19 policjantów nieoznakowanymi samochodami patrolowało okolice dys-

Na

Przed dyskotek¹ w Wysiedlu

kotek, klubów i inne znane im dobrze
miejsca spotkań młodych ludzi.
Przez pierwsze kilka godzin nic
praktycznie się nie dzieje. Policjanci
legitymują nieletnich i sprawdzają
czy nie są pijani.
Około 22:00 jedziemy do Wysiedla. W świetlicy
wiejskiej trwa
dyskoteka, o
której żaden z
policjantów nie
został poinform o w a n y .
Wjeżdżamy na
plac przed dyskoteką. Policjanci zatrzymują kilku nieletnich.
Popłoch. Jedna z
komendzie w £obzie
dziewczyn

Sygn. akt II K 491/06 Ds. 843/06

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2006r. Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła, Bez
udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 20.09.2006r. sprawy:

Sebastiana Roberta Kosmana

s. Kazimierza i Ewy z d. Owczarek, ur. 06 lutego 1978r. w Szczecinie; oskarżonego o to, że: w dniu 20 lipca 2006r. na drodze publicznej nr 41 - 379 Resko
- Prusim, gm. Resko, nie stosując się do wyroku Sądu Rejonowego w Łobzie II
Wydz. Karny sygn/akt II K 3/06 orzekającego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych w ruchu lądowym na okres 2 lat, kierował
rowerem będąc w stanie nietrzeźwym, wyrażającym się zawartością 1,59 mg/
l alkoholu w wydychanym powietrzu, tj. o czyn z art. 178a par. 2 kk w zb. z
art. 244 kk w zw. z art. 11 par. 2 kk.

orzeka

I. oskarżonego Sebasiana Roberta Kosmana uznaje za winnego popełnienia
zarzucanego mu przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11
§ 3 kk wymierza mu karę l (Jednego) roku pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 69 § l i §2 kk, 70 § l pkt. l kk, 72 § l pkt. 5 kk, 73 § l kk
wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo
zawiesza na okres próby 4 (czterech) lat zobowiązując go do powstrzymania się
od nadużywania alkoholu i oddaje go w tym czasie pod dozór kuratora;
III. na podstawie art. 71 § l kk orzeka od oskarżonego karę grzywny w wysokości
100 (sto) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki w kwocie 10
(dziesięciu) złotych;
IV. na podstawie art. 42 § l i § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 5 (pięciu) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 2 ust. l pkt. 3 i art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych -(Jed. tekst: Dz.U.
z 1983r. Nr 49, poz. 223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz
Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 280 (dwieście osiemdziesiąt) złotych.

chce wyrwać się policjantom. Jest
agresywna i pijana, krzyczy, że
chce iść do swojego chłopaka.
Znajdująca się w patrolu policjantka uspokaja ją i wsadza do samochodu. Jedziemy na komendę.
Dziewczyna twierdzi, że wypiła
dwa piwa. Badanie alkomatem wykazuje jednak obecność 1,13 promila alkoholu we krwi. Policjanci
sporządzają raport, który stanie
się podstawą do skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Dziewczyna ma szesnaście lat i właśnie rozpoczęła naukę w liceum. Samochodem odstawiamy ją do domu.
Godzinę później w komendzie
jest już siedmiu nieletnich. Wszyscy
są pijani i uważają, że nie zrobili nic
złego. Wszystkich też policjanci
dobrze znają. Część z nich odwożona jest do domów. Po resztę przychodzą rodzice. Jeden z nich reaguje
stanowczo na zachowanie syna.
Mówi mu, że jeżeli nie będzie “dmuchał”, to zostawi go na komendzie.
Ten tak jak jego koledzy twierdzi, że
nie wypił zbyt wiele. W końcu jednak godzi się na test. Badanie wykazuje obecność prawie 1,5 promila
alkoholu we krwi. Zdenerwowany
ojciec zabiera go do domu.
U jednego z zatrzymanych nieletnich policjanci znajdują, skradziony
w 2003 roku, telefon komórkowy.
W całej akcji wzięła udział spora jak na mały zasób kadrowy liczba funkcjonariuszy. Policjanci
skontrolowali 55 samochodów,
wylegitymowali 85 osób i nałożyli
7 mandatów karnych.
Liczba zatrzymanych w ciągu
jednego wieczoru nieletnich nie
jest zbyt duża. W czasie tego typu
akcji zatrzymywano nieraz
większą liczbę pijanych, niepełnoletnich osób.
To co może najbardziej zastanawiać, to postawa tych dzieciaków, którzy uważają, że nic złego
nie robią. Być może część z nich
utwierdzają w tym rodzice, którzy
na wybryki swoich pociech patrzą
przez palce, a winą za zaistniałe
sytuację obarczają policję, szkołę
i cały świat.
(gp)

tygodnik łobeski 10.10.2006 r.
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Z ¯YCIA POWIATU

Po¿egnaliœmy Krzysztofa Daniela

Obwieszczenie
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach ul. Armii Krajowej
3 tel. 091 384 46 23 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983
kpc, że w dniu 15 grudnia 2006 r. o godz. 10.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Łobzie odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w
Rogowie, gm. Radowo Małe stanowiącej własność dłużnika: Połatyński Zbigniew
i Połatyńska Stanisława 72-316 Rogowo 17.
Nieruchomość stanowią działki rolne niezabudowane:
nr 48 o pow. 0,69 ha wyceniona na kwotę 3.102,00 zł
nr 49 o pow. 0,62 ha wyceniona na kwotę 2.788,00 zł
nr 111 o pow. 1,67 ha wyceniona na kwotę 7.617,00 zł
nr 112 o pow. 1,67 ha wyceniona na kwotę 7.617,00 zł
nr 143 o pow. 0,84 ha wyceniona na kwotę 4.208,00 zł
nr 271 o pow. 4,05 ha wyceniona na kwotę 19.359,00 zł
nr 272 o pow. 4,79 ha wyceniona na kwotę 28.484,00 zł
Dla nieruchomości księgę wieczystą nr 3283 prowadzi Sąd Rejonowy w Łobzie.
Bliższe informacje o nieruchomości na stronie internetowej www.komornik.net
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości
oszacowania działki:
nr 48 2.068,00 zł
nr 49 1.859,00 zł
nr 111 5.078,00 zł
nr 112 5.078,00 zł
nr 143 2.805,00 zł
nr 271 12.906,00 zł
nr 272 18.989,00 zł
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
10% ceny oszacowania nieruchomości na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gryficach w: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
SA w Kołobrzegu nr: 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404 podając na dowodzie
wpłaty numer sprawy: KM 596/97 oraz dokładny adres wpłacającego. Nieruchomość te można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji
i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed
rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że powództwo o zwolnienie spod
egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

(ŁOBEZ) Tragiczna śmierć
Krzysztofa Daniela, który
zginął w wypadku awionetki na
lotnisku w Pile, poruszyła
mieszkańców miasta. Tłumnie
przybyli pożegnać kolegę, znajomego, sąsiada, właściciela
warsztatu samochodowego,
mieszkańca Łobza. Nie zapomnieli o nim koledzy, z którymi
uprawiał swoje pasje. Okazało
się, że oprócz motoryzacji i lot-

niarstwa Krzysztof miał wielu
znajomych wśród motocyklistów. Na pogrzeb przyjechało
ich około 20, z powiatu łobeskiego i Szczecina. Widać było, że
Krzysztof potrafił w jakiś sposób być blisko ludzi. Teraz oni
byli blisko niego. Pozostaje
wierzyć, że odczuł to, że w tym
momencie nie był Tam sam, że
nie będzie sam, dopóki będzieKAR
my o nim pamiętać.

Sygn. akt II K 470/06 Ds. 827/06

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 września 2006r.
Sąd Rejonowy w Łobzie II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący: SSR
Sława Miszel, Protokolant: Katarzyna Wesoła
Bez udziału Prokuratora, po rozpoznaniu dnia 19.09.2006r. sprawy:

Ryszarda Lisa

s. Władysława i Zofii z d. Ordak, ur. 25 maja 1969r. w Resku; oskarżonego
o to, że: w dniu 23 lipca 2006r. na drodze publicznej Chwarstno - Trzebawie
kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości wyrażonym wynikiem
1,39 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym zarzucanego mu
czynu dopuścił się będąc skazanym prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 20 lipca 2004r. sygn. akt II K 188/04 zakazującego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerowych na okres 2 lat, tj. o czyn z art. 178a
par. 2 kk w zb. z art. 244 kk w zw. z art. 11 S 2 ORZEKA:
I. oskarżonego Ryszarda Lisa uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu
przestępstwa i za to na podstawie art. 244 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza
mu karę l (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności;
II. na podstawie art. 69 § l i § 2 kk, 70 § l pkt. l kk wykonanie orzeczonej wobec
oskarżonego kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby
4 (czterech) lat;
III. na podstawie art. 71 § l kk orzeka od oskarżonego karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych ustalając wysokość jednej stawki
w kwocie 10 (dziesięciu) złotych;
IV. na podstawie art. 42 § l i § 2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia
wszelkich pojazdów mechanicznych i rowerów na okres 4 (czterech) lat;
V. na podstawie art. 50 kk orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości
poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej;
VI. na podstawie art. 627 kpk w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 czerwca
1973 r. o opłatach w sprawach karnych - (Jed. tekst: Dz.U. z 1983r. Nr 49, póz.
223 z późn. zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty procesu i wymierza mu opłatę w kwocie 50 (pięćdziesiąt) złotych.

Drukujemy ulotki wyborcze - £obez ul S³owackiego 6, tel. 091 39 73 730
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OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie na
wniosek spółki z o. o. POLOPÓŁNOC
520 w Świeciu organizuje szkolenie dla
osób bezrobotnych:
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w
dniu 08 listopada 2006r. o godzinie 1100
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Łobzie (Klub Pracy).
Kurs odbędzie się w dniach od
13.11.2006r. do 24.11.2006r. w
Łobzie.
Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie. Wszyscy
uczestnicy kursu zostaną zatrudnieni
w nowo wybudowanym “POLOmarkecie” w Łobzie, przy ulicy Browarnej
6 (obok Kościoła).
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie
pokrywa wszystkie koszty szkolenia
oraz wypłaca dodatek szkoleniowy i
zwraca koszty dojazdu na kurs .
Zapisy przyjmowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie, pokój
nr 5, bądź tel. (091) 577-70-30 oraz na
Filii w Resku, tel. (091) 395-13-09
OGŁOSZENIE
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie organizuje szkolenie
dla osób
bezrobotnych.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w
dniu 30.10.2006r.o godz. 1100 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie (Klub
Pracy).
Kurs odbędzie się w dniach od
02.11.2006r. – 29.11.2006r. w Łobzie.
Zajęcia odbywać się będą 5 razy w tygodniu po 6 godzin dziennie.
Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie pokrywa wszystkie koszty szkolenia oraz
wypłaca dodatek szkoleniowy i zwraca
koszty dojazdu na kurs.
Zapisy przyjmowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łobzie, pokój
nr 5, bądź tel. (091) 577-70-30 oraz w
Filii w Resku tel. (091) 395-13-09

Rozpoczêcie
kursu
pedagogicznego
w Łobzie przy ulicy Słowackiego 6 w budynku Cechu Rzemiosł Różnych.
Kurs uprawnia między innymi do opieki nad pracownikami
młodocianymi, zdobywania
umiejętności psychofizycznych.Po zdaniu egzaminu uzyskuje się tytuł instruktora praktyki zawodu.
Chętnych prosimy o kontakt
telefoniczny do biura Cechu 091
– 397 – 0994.

Z ¯YCIA POWIATU
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12 - LECIE SZKOLNEJ
GAZETKI EKOLOGICZNEJ
„EKO-ŒWIAT”.
W czasie pracy w ³obeskim
Zespole Szkó³ im.T.Koœciuszki
w £obzie zaobserwowa³am du¿e
zainteresowanie problematyka
ekologiczn¹. M³odzie¿, z któr¹
mam przyjemnoœæ pracowaæ
wykazywa³a du¿e
zaanga¿owanie w czasie takich
akcji jak m.in. ,,Sprz¹tanie
Œwiata”, „Dzieñ Ziemi”, czy
„Dni Drzew”. Szczególnie du¿ym
zainteresowaniem ciesz¹ siê,
jak ju¿ wspomnia³am wy¿ej, dni
ekologiczne w czasie trwania
Tygodnia Ekologicznego.
W czasie ostatnich kilku lat wzrosła
też częstotliwość konkursów ekologicznych, zarówno tych mniejszych,
jak i bardziej znaczących o zasięgu ogólnokrajowym. Tradycja wydawania gazetki szkolnej istnieje w naszej szkole
od 12 lat i została zapoczątkowana
przez panią W. Wyszyńską, również
nauczycielkę biologii.
Redagując nasze pismo, musieliśmy pamiętać o tych, którzy po nie
sięgną, czyli o uczniach, nauczycielach i rodzicach.
Gazetka ma charakter miesięcznika.
Ukazuje się w nakładzie 30 egzemplarzy, ale że wykładamy ją w specjalnej
witrynie w szkolnej czytelni, więc czytelników jej nie brakuje. Do ubiegłego
roku szkolnego redagowali gazetkę:
M.Brzezińska, P.Michaluk, A.Osieczko i A.Głogowska.
Stronę tytułową i symbol naszej gazetki opracował ojciec jednej z uczennic pan Ignatowicz. Autorami poczytnych artykułów są uczniowie LO i LP.
Jako opiekun tej gazetki czuwam nad
całością pracy redakcyjnej. Najbardziej zaangażowana jest młodzież,
która wyjątkowo ceni sobie piękno
przyrody i wykazuje dbałość o środowisko naturalne. W naszej gazetce
zamieszczamy artykuły o bardzo różnorodnej tematyce z zakresu problemów ekologicznych. Dzięki gazetce
udaje nam się zachęcać młodzież do organizowania stałych imprez ekologicznych i prozdrowotnych.
Redakcja „Eko-Świata” przygotowuje co roku Kalendarz Ekologiczny,
zgodnie z którym przygotowywane są
cyklicznie imprezy ekologiczno-zdrowotne w naszej szkole.
Nawiązaliśmy współpracę z wieloma organizacjami lokalnymi. Uczniowie stale angażują się w przedsięwzięcia PCK, przygotowując m.in. spotkania z honorowymi dawcami krwi. Re-

dakcja gazetki propaguje ideę honorowego krwiodawstwa.
Zainteresowaniem cieszą się także
wywiady ze znanymi osobistościami
m.in. panią starostą Haliną Szymańską
na temat sposobu ochrony środowiska
naszego miasta i okolic , panem Andrzejem Sędeckim, kierownikiem sławnej szkółki leśnej Nadleśnictwa Łobez,
czy wieloma innymi ciekawymi osobami mającymi wpływ na stan naszego
środowiska. W związku z przystąpieniem do programu Zielony Certyfikat
informowaliśmy na łamach naszej gazetki o kolejnych etapach naszego
przedsięwzięcia, które polegało na
utworzeniu Muzeum Tradycji Konnej
oraz ścieżki rowerowej „Szlakiem
łobeskich stad koni”.
Cały zespół redakcyjny uczestniczył w spotkaniu z członkami Komitetu Ochrony Przyrody, podczas którego dyskutowali m.in. o skutkach ulokowania wielkiej chlewni przy szosie
prowadzącej do Drawska Pomorskiego
oraz o wycięciu dziesiątków starych
buków, które rosły do niedawna na
wysokim wzgórzu za szkołą.
W gazetce zamieszczamy również
informacje dotyczące konkursów o tematyce ekologicznej i ogólnobiologicznej . Ich celem jest zachęcenie młodzieży do wzięcia w nich udziału. Prezentowane są też ich szczególne osiągnięcia
oraz literatura, z której można skorzystać przygotowując się do konkursu
bądź chcąc rozszerzyć swoje wiadomości z zakresu ekologii.
Funkcję redaktora naczelnego pełni
obecnie Kasia Kazienko, która wspomagana jest przez prężnie działający
zespół redakcyjny, złożony głównie z
uczniow klas II B i IIC LO.

NASZE SUKCESY
SUKCESY::
Nasze starania zostały również
docenione przez organizatorów konkursu „Szkolny Pulitzer” (konkurs pod
patronatem Kuriera Szczecińskiego). Z
ponad stu trzydziestu zespołów redakcyjnych naszego województwa nasza

gazetka została oceniona bardzo wysoko. Na łamach Kuriera Szczecińskiego z
24 maja 2005 r. dowiedzieliśmy się, że
jesteśmy jedną z sześciu najwyżej ocenionych gazetek, nagrodzoną udziałem
w trzydniowych warsztatach ekologiczno-dziennikarskich w Ośrodku
Edukacji Ekologicznej w Lipiu (68.06.2005 r.). Czas tam spędzony służył wymianie cennych doświadczeń,
integracji młodzieży i ich opiekunów,
poznaniu walorów przyrodniczych
okolic Lipia oraz edukacji ekologicznej.
Mieliśmy możliwość podzielenia się
bogatą i ciekawą historią szkoły, opowiedzenia o naszych tradycjach i osiągnięciach w zakresie edukacji ekologicznej. W czasie zorganizowanych dla nas
zajęć warsztatowych korzystaliśmy z
bogatego wyposażenia dydaktycznego
ośrodka, które sprzyjało ich efektywności i atrakcyjności. W celu urozmaicenia naszego pobytu w ośrodku, pani
kierownik oddała nam do dyspozycji
sprzęt sportowy. Najchętniej korzystaliśmy z rowerów. Wspólne wycieczki pozwalały nam rozkoszować się
pięknem tych okolic i nawiązać kontakty z zespołem redakcyjnym „Żelusia”,
„Ekolożka”, „Kleksika”, czy „Sztubaka”. W ciągu zaledwie trzydniowego
pobytu poznaliśmy i pokonaliśmy bardzo ciekawą i dość męczącą ścieżkę
rowerową „Szlakiem młynów wodnych”, która liczy około 14 km i na jej
przebycie potrzeba około 7 godzin.
Nam zajęło to czas od wczesnego rana
aż do obiadu. Pokonaliśmy pieszo wiele
kilometrów w czasie wędrówek pod
okiem pani E.Ławickiej, która skrupulatnie przemycała nam informacje dotyczące roślin i zwierząt chronionych
oraz rzadkich, występujących na tym
terenie. Uczestniczyliśmy również w
przygotowanych przez nią konkursach
z zakresu znajomości gatunkowej
drzew oraz ptaków. Przyznamy, że po
tak ciekawych opowieściach w trakcie
wycieczek, nie mieliśmy z tym najmniejszych problemów. Zrobiliśmy
wiele ciekawych zdjęć Zorganizowano
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dla nas również spotkania z dziennikarzami Kuriera Szczecińskiego. To
dzięki ich radom i spostrzeżeniom
nasza gazetka, jak sądzę, stanie się
już wkrótce jeszcze bardziej atrakcyjna i profesjonalna. Szczególnie
wdzięczni jesteśmy za opiekę panu
B.Twardochlebowi i pani M. Drzazgowskiej.
Ważnym i cennym doświadczeniem dla nas wszystkich okazało się
spotkanie z prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej panem Lechem Pieczyńskim. Poradził sobie
bardzo dzielnie z lawiną pytań, jakimi obsypały go redakcje nagrodzonych gazetek szkolnych.
Na zakończenie zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Po powrocie z
Lipia wysłaliśmy do Kuriera Szczecińskiego oraz prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
specjalny numer naszej naszej gazetki, w którym członkowie zespołu redakcyjnego opisali swoje wrażenia z warsztatów i całego pobytu
w Lipiu. Otrzymaliśmy list gratulacyjny od pana Lecha Pieczyńskiego
- prezesa zarządu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
Innym naszym sukcesem było
otrzymanie podziękowania dla zespołu redakcyjnego za udział w Wojewódzkim Konkursie na Superprofilaktykę w Gazetkach Szkolnych.
Tworzenie gazetki szkolnej jest
ważnym elementem pracy dydaktycznej i wychowawczej. Stwarza
okazję do rozwijania zainteresowań
uczniów, stanowi źródło informacji
o szkole, będąc jednocześnie dosko-
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nałym narzędziem jej promocji w
środowisku.
Istnienie gazetki służy pogłębianiu wiadomości z zakresu edukacji
ekologicznej oraz kształceniu umiejętności kluczowych, szczególnie
poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł wiedzy oraz formułowanie i
uzasadnianie własnych opinii.
Nasza gazetka zajmuje ważne
miejsce w szkole. Uczniowie za jej
pośrednictwem mogą upowszechniać najnowsze wiadomości z zakresu ekologii, profilaktyki zdrowotnej
oraz życia szkoły. Mogą również
publicznie wyrażać swoje opinie.
Młodzież pracując nad przygotowaniem artykułów do kolejnych
numerów gazetki poszerza automatycznie swoją wiedzę, rozwija
umiejętność pisania, ma możliwość
wykazania się swoimi zainteresowaniami czy umiejętnościami korzystania z różnych źródeł wiedzy
np. z Internetu. Młodzież chętniej
uczestniczy w stałych już imprezach i konkursach ekologicznych i
prozdrowotnych. Cała społeczność szkolna jest na bieżąco informowana o ich wynikach i sukcesach
uczniów. Uczniowie angażują się w
przedsięwzięcia PCK, LOP oraz
współpracują z nadleśnictwem.
Mają osobisty kontakt z wieloma
osobistościami, które mogą stać się
dla członków zespołu redakcyjnego
jak i dla czytelników naszej gazetki autorytetami w wielu dziedzinach życia.
Wydawanie gazetki ekologicznej jak i cała edukacja ekologiczna
weszła do naszej tradycji szkolnej i
z pewnością będzie trwała jeszcze
długo w naszej placówce.
(op)

Innowacyjne dzia³ania
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Łobzie ma zaszczyt poinformować, iż pozyskało z Ministerstwa Gospodarki i Polityki Społecznej dodatkowe środki na realizację
czterech projektów w zakresie lokalnego systemu wsparcia dzieci, młodzieży, rodzin zastępczych oraz
osób z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnymi intelektualnie.
Należy przypomnieć, iż w maju br.
został zrealizowany program pt.
„Nasz wspólny dom”; dotyczący integracji rodzin zastępczych ze środowiskiem lokalnym, który okazał
się sukcesem.
Realizacja wszystkich programów przewidziana jest od września
do grudnia br. Adresatami programu
„Start w dorosłość” są dzieci i mło-

dzież zagrożona marginalizacją społeczną.
Kolejny program „Mój wybór moja przyszłość” dotyczy rodzin
zagrożonych przestępczością. Priorytetowymi programami są: „Podaj
mi pomocną dłoń”, którego celem
jest pozyskanie osób i rodzin pragnących utrzymać stały kontakt z
wychowankami Domu Dziecka - potencjalnych kandydatów na nie spokrewnione z dzieckiem zawodowe
rodziny zastępcze, oraz program pt.
„Aby życie miało cel” angażuje środowisko lokalne do integracji z osobami z zaburzeniami psychicznymi i
niepełnosprawnością intelektualną.
W ramach tego programu został
ogłoszony konkurs fotograficzny
pt. „W krzywym zwierciadle”. PCPR

DRUKARNIA
Oferujemy druk:

- ulotek
- plakatów
- wizytówek
- druków, samokopii
£obez ul. S³owackiego 6, tel./fax - 091 39 73 730
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Rozmowa z kandydatem
na burmistrza Bogdanem Góreckim
W tym numerze tygodnika rozpoczynamy cykl wywiadów
z kandydatami na burmistrzów. Przez najbli¿sze kilka tygodni
prezentowaæ bêdziemy sylwetki poszczególnych kandydatów na
w³odarzy £obza, Dobrej, Wêgorzyna, Reska i Radowa Ma³ego.
W wywiadach bêdziemy zadawaæ pytania u³o¿one przez redakcjê.
Liczymy równie¿ na g³osy czytelników. Zachêcamy do nadsy³ania
na adres redakcji pytañ do poszczególnych kandydatów, które
bêdziemy mogli wykorzystaæ w kolejnych wywiadach.
Pierwszym naszym rozmówcą
jest Bogdan Górecki, radny
Łobza.
Tygodnik Łobeski
– Pańska działalność
polityczna rozpoczęła
się w czasach wspólnej z Markiem Romejką
walki o istnienie powiatu. Działał pan także w ruchu obrony bezrobotnych. Był pan również na
liście wyborczej obecnego burmistrza
w poprzednich
wyborach. Kiedy rozeszły się
wasze drogi?
Bogdan Górecki – Za słowami powinny iść również czyny. Nasze drogi rozeszły się dlatego, że obecny
burmistrz nie spełnił swoich obietnic.
Po dwóch latach jego urzędowania
okazało się, że jego przedwyborcze
obietnice były puste. Mówiąc krótko: daliśmy się nabrać. Wiele rzeczy,
zrealizowanych w czasie tej kadencji,
zrobiono w wyniku nacisku rady, a
nie działań burmistrza.
TŁ – Czy może wskazać pan konkretny moment, w którym wasze
drogi się rozeszły?
BG – Nastąpiło to w 2004 roku.
Wtedy, przy ustalaniu budżetu zaproponowałem zmniejszenie wydatków na urząd o 100 tys. zł i przeniesienie tych pieniędzy na oświatę.
Zauważyłem wówczas, że dla pana
burmistrza najważniejsze jest dobro
urzędu miejskiego, natomiast niekoniecznie szkoły, czy przedszkola.
Ostatecznie udało nam się wtedy
przesunąć 70 tys. zł.
TŁ – Jak pan ocenia rolę burmistrza, jaki powinien, według pana
być burmistrz?
BG – Burmistrz to tak jak dobry
ojciec w rodzinie, który musi dbać o
wszystkich. W moim odczuciu burmistrzowi i jego zastępcy brakowało
takiego podejścia do spraw zwykłych mieszkańców gminy. Przekonałem się o tym wiele razy, kiedy
mieszkańcy zniechęceni nieporadnością, czy też opieszałością urzędu
przychodzili ze swoimi sprawami
między innymi do mnie. Tak było w
przypadku mieszkańców ulic Rapackiego, Bema, Niepodległosći,
Szkolnej, czy Kraszewskiego. Gdy w
sprawę angażowali się radni, okazy-

wało się, że sprawę można załatwić
stosunkowo szybko.
W odpowiedzi na pańskie pytanie, pozwolę sobie rownież zacytować Abrahama Lincolna:
„Można jakiś czas nabierać cały
świat i kilka osób cały czas, ale
nie można nabierać wszystkich
ciągle”. Myślę, że to motto powinni przyjąć do siebie wszyscy
kandydaci.
TŁ – Przejdźmy do
pańskiego programu. Chce
pan między innymi dopilnować uregulowania stosunku własności ziemi na ulicy Hanki
Sawickiej. Na czym ma to polegać?
BG – Ten problem spędza mieszkańcom tej ulicy sen z powiek. Ludzie
nie są w stanie utrzymać całego terenu. Wydaje się zasadna jego sprzedaż mieszkańcom. Tereny te są własnością ANR. Myślę, że Agencja mogłaby przekazać te tereny gminie nieodpłatnie. Następnie gmina mogłaby
sprzedać część wspólnotom, a resztą
zarządzać własnym sumptem. Myślę,
że Agencja jest otwarta i możliwe jest
porozumienie w tej sprawie.
TŁ – W programie ma pan również zagospodarowanie wysepki
przy wodospadzie. Co z nią można
zrobić?
BG – Nie trzeba do tego specjalnych środków. Dzisiaj to miejsce po
prostu straszy. Wystarczy postawić
tam dwie, trzy lampy i postawić parę
ławek. Można też zbudować przystań dla kajakarzy. Plac, na którym
znajduje się targowisko, również wymaga poczynienia pewnych inwestycji. Konieczne jest tam postawienie toalety, utwardzenie nawierzchni
i zainstalowanie oświetlenia.
TŁ – Który z punktów pańskiego
programu uważa pan za najistotniejszy?
BG – Najważniejsza jest budowa
mieszkań komunalnych. Około sto rodzin nie ma właściwie gdzie mieszkać.
Ważne jest dla mnie również zwiększenie wydatków na remonty i modernizacje. Uważam też, że mieszkaniami
gminy powinna zajmować się gmina.
Zarządcy, czy właściciele nieruchomości w przypadku konieczności
przeprowadzenia większych remontów i tak udają się do gminy. Jeżeli bur-

mistrz musi sie tym zajmować, to najlepiej, żeby robił to skutecznie. Kto by
nie był zarządcą zewnętrznym, to i tak
bez należytego nadzoru ze strony wiceburmistrza zarządzanie nie będzie
skuteczne. To właśnie brak należytego nadzoru był przyczyną wielu kłopotów, sporów i procesów sądowych.
TŁ – Ile mieszkań jest według
pana w stanie wybudować gmina?
BG – W ciągu najbliższych czterech lat możliwe jest wybudowanie
24 mieszkań. Należy zaznaczyć, że
sama gmina nie ma na to środków. W
tej chwili gmina musi spłacić około 5
mln zł. Należy wykorzystać przygotowywane na to środki rządowe i
zintensyfikować działania mające na
celu skuteczniejsze pozyskiwanie
środków z UE. Myślę, że byłby to
dobry początek. Wybudowanie
wszystkich mieszkań powinno
trwać przez najbliższe osiem lat.
Istotnym punktem mojego programu jest także wybudowanie skateparku na tyłach tzw. starego bo-

iska. Jest wielu młodych ludzi, którzy chcieliby pojeździć na rolkach,
czy desce, a nie mają gdzie tego bezpiecznie robić. Dotychczas władze
dbały o naszą młodzież w dość specyficzny sposób; w 2004 roku na
spotkania integracyjne w Mrzeżynie
z młodzieżą z zagranicy pojechały
dzieci burmistrzów i urzędników.
Jeżeli chodzi o młodych, to zamierzam również zorganizować gminny
system
premiowania
zdolnych
uczniów podstawówek i gimnazjum.
TŁ – Którego z kandydatów poparłby pan w drugiej turze, gdyby
nie dostał się pan do drugiej tury?
BG – Nie znam programów innych kandydatów. Na pewno nie namawiałbym swoich wyborców do
poparcia konkretnej osoby. Osobiście mogę udzielić poparcia temu,
który przedstawi najbardziej realny,
pozbawiony populistycznych sloganów program.
Rozmawiał
Grzegorz Paciorek

SPROSTOWANIE
Szanowny Panie Redaktorze,
zmuszony jestem napisać sprostowanie do artykułu „Przymiarki na
Burmistrzów i Radnych”, który ukazał się w Tygodniku Łobeskim, wydanie z dnia 3 października 2006 r . Po
przeczytaniu pańskiego artykułu odniosłem wrażenie, że celowo został
sprecyzowany komentarz do utworzenia naszego komitetu w taki sposób, aby wskazać potencjalnie słabe
strony mojej osoby przed wyborami
samorządowymi. Otóż chcę podkreślić wyraźnie, obecnie radny Grzegorz Krzemień oraz kandydat na radnego w wyborach listopadowych w
2006 r. Grzegorz Krzemień, nie kandyduje z KWW Młodzi Demokraci
Dobrej Nowog. Założył swój komitet
i działa jako niezależny kandydat.
Domyślam się, że moja decyzja
jest dla niektórych kontrowersyjna,
jednak jest ona w zupełności moją
decyzją, podjętą niezależnie od kogokolwiek, na podstawie moich ambicji
oraz mojej oceny obecnego sposobu
rządzenia w Gminie Dobra.
Chciałbym podkreślić, że radny
Grzegorz Krzemień jest radnym od
marca 2004 roku, od tego momentu
podejmował wielokrotnie trudne tematy, najczęściej o naszych placówkach szkolnych i o sposobie zarządzania w nich przez obecnych dyrektorów. Osobiście uważam, że nikt z
obecnych radnych nie podniósłby
tematu szkół, co niewątpliwie obecna Pani Burmistrz ma za złe radnemu
Krzemieniowi. Osobiście nie wydaje
mi się, żeby mogło to być dla mojej
osoby jakąkolwiek promocją, powiem więcej, wielokrotnie jak Pan do-

brze wie panie redaktorze, broniłem
tematów gminnych, kłócąc się z radnym Krzemieniem w obecności radnych i Pani Burmistrz. Były również
takie tematy, w których razem zgadzaliśmy się, co również podkreślałem na sesjach. Wiązanie całej tej sytuacji z moją decyzją o kandydowaniu jest całkowitym nieporozumieniem. Nie przypominam sobie, aby
kiedykolwiek radny Krzemień podkreślił bądź zasugerował, że ja w
czymś jestem lepszy od obecnie zarządzającej Pani Burmistrz albo, że
mógłbym być pretendentem do fotela Burmistrza. Wręcz odwrotnie,
mnie również wielokrotnie krytykował za pewne działania, lub brak reakcji na nieprawidłowości. Osobiście
uważam, że taka osoba powinna mieć
swoje miejsce w radzie, ponieważ
każda krytyka jest jak najbardziej
konieczna do racjonalnego sposobu
zarządzania, a że akurat jest to mój
teść, no cóż, teścia się nie wybiera,
wybiera się żonę. Gwoli ścisłości,
swoją żonę poznałem na długo wcześniej, zanim jeszcze podjąłem pracę
w Urzędzie Miejskim w Dobrej.
Decyzję o kandydowaniu podjąłem zaledwie miesiąc temu, rozmawiałem z Panią Burmistrz na ten temat, przekazałem jej powody mojej decyzji, nie wiem czy były akceptowane czy nie, jednak uważam, że do dnia wyborów jesteśmy
współpracownikami i nie powinniśmy wiązać spraw wyborczych z
tematami naszej pracy. Tak, niestety, nie jest do końca.
Z poważaniem
Robert Dudziec
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W celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miejskiej w
Łobzie oraz Burmistrza Łobza w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada
2006 roku Gminna Komisja Wyborcza w Łobzie pełnić będzie dyżury w swojej
siedzibie w budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie, ul. Niepodległości 13, sala nr
22 (I piętro), telefon: 091 397 40 02:
- w dniu 10 października 2006 r. (wtorek)
- w godz. 14.00 - 18.00
- w dniu 11 października 2006 r. (środa)
- w godz. 14.00 - 18.00
- w dniu 12 października 2006 r. (czwartek)
- w godz. 14.00 - 18.00
- w dniu 13 października 2006 r. (piątek)
- w godz. 12.00 - 24.00
- w dniu 16 października 2006 r. (poniedziałek) - w godz. 15.00 - 17.00
- w dniu 17 października 2006 r. (wtorek)
- w godz. 15.00 - 17.00
- w dniu 18 października 2006 r. (środa)
- w godz. 13.00 - 24.00
Skład komisji:
Halina Bobko - przewodniczący komisji, Wiesław Zienkiewicz - zastępca
Przewodniczącego, członkowie: Barbara Budrewicz , Elżbieta Fijałkowska ,
Anna Kamaszko, Ewa Kłyś – Królikowska, Daniel Michniewicz, Barbara Lenkiewicz , Marcin Pawlak.

Skład i dyżury Gminnej Komisji
Wyborczej w Radowie Małym
Skład Komisji: Sylwia Budzyńska – Przewodnicząca, Tomasz Chatłas - Z-ca Przewodniczącego,
członkowie: Małgorzata Kaczmarek, Krystyna Limanowska, Tadeusz Łapsza, Barbara Pawłowicz,
Beata Rylling, Monika Sulej.
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy
w Radowie Małym - sala konferencyjna - tel. 0913972224.
Najbliższe terminy urzędowa-

nia: 10-11 października - 12.0014.00; 12 października - 16.00-18.00;
13 października - 14.00-24.00; 16
października – 12.00-14.00; 17 października – 16.00-18.00; 18 października – 14.00-24.00; 20 października
– 11.00-15.00.
W terminie od dnia 19 października br. w dni powszednie
do dnia wyborów Komisja pełni
dyżur w godz. 14.00 – 15.00 w siedzibie Komisji.

Sprostowanie (do artyku³u pt. „Burmistrz Wilczek
w encyklopedii”, zamieszczonego w “Nowym Tygodniku
£obeskim” dn. 03.10.2006r.)
Po raz kolejny (niestety) redaktor „Nowego Tygodnika Łobeskiego” nie pofatygował się, aby
zasięgnąć informacji od osoby,
której sprawa bezpośrednio dotyczy, a zrelacjonował wywody jednego z radnych p. Grzegorza Krzemienia.
Sprawa dotyczy zakupu publikacji „Who is Who”. W maju 2005r.
w Urzędzie Miejskim w Dobrej odbyło się spotkanie, w którym
uczestniczyli p. Piotr Gałka – przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej, p. Sławomir Brodniak – skarbnik gminy oraz ja, z przedstawicielem wydawnictwa „Who is Who”,
w spawie zakupu książki – leksykonu osób, sprawujących władzę w
Polsce w ostatnich latach. Po spotkaniu zadecydowano wstępnie o
zakupie 2 egzemplarzy z przeznaczeniem: Burmistrz – na rzecz Biblioteki Publicznej, Przewodniczący Rady Miejskiej – na rzecz biblioteki gimnazjum. Dopiero w czerwcu
2006 r. dotarły do Urzędu 2 faktury
za zamówione publikacje: jedna dla
Urzędu Miejskiego, druga dla
Rady Miejskiej. Każda z faktur
opiewała na kwotę 744 zł + koszty
wysyłki (69 zł). Jako, że książek nie
mieliśmy w ręku, a faktury już do-

tarły, wysłaliśmy pismo o rezygnacji z publikacji. Pod koniec sierpnia
2006 r. do Urzędu Miejskiego trafiła
przesyłka z przedmiotowymi książkami.
O opinię w sprawie zasadności
zakupu pozycji (bowiem książkę tę
zamierzaliśmy przekazać do Biblioteki Publicznej w Dobrej, co też widniało na fakturze) poprosiłam p.o.
kierownika biblioteki publicznej p.
Małgorzatę Cieślak, która stwierdziła, iż taka książka powinna znajdować się w księgozbiorze biblioteki.
Taką opinię uzyskał również p.
G. Krzemień, będąc w bibliotece, o
czym nie raczył wspomnieć.
Gdyby książka ta była literackim kiczem, zapewne zostałaby
zwrócona wydawcy.
Uważam, że oskarżanie mnie o
promowanie siebie za gminne pieniądze świadczy o kompletnym braku
zrozumienia tematu, bowiem zakup
książki ma służyć ogółowi społeczeństwa, poprzez jej dostępność w bibliotece, a nie mnie. Subiektywne
jest więc ocenianie zasadności zakupu książki. W mojej ocenie było to
słuszne działanie.
Z poważaniem Burmistrz Dobrej
Barbara Wilczek
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I. Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia
28.09.2006r powołano Gminną Komisję Wyborczą w Dobrej w składzie:
Tadeusz Stasiak -Przewodniczący Komisji, Krystyna Gizewska - Z-ca
Przewodniczącego Komisji, członkowie: Mirosława Kamińska, Mirosłwa
Lech, Paweł Gizewski, Magdalena Gałka, Elżbieta Cichecka.
II. Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Bibliotece Publicznej
w Dobrej, ul. Armii Krajowej 24 tel. 091 39 14 687.
III. Komisja ustala następujące terminy urzędowania:
10.10.2006r (wtorek)
1500 - 1800
11.10.2006r (środa)
1500 - 1800
12.10.2006r (czwartek)
1500 - 1800
13.10.2006r (piątek)
1500 - 1800
16.10.2006r (poniedziałek)
1500 - 1800
17.10.2006r (wtorek)
1500 - 1800
18.10.2006r (środa)
1500 - 2400
W terminie od dnia 19.10.2006 w dni powszednie do dnia wyborów
Komisja pełni dyżur w godzinach 1400 – 1500 w siedzibie Komisji.

Skład i dyżury Gminnej
Komisji Wyborczej w Węgorzynie
(WĘGORZYNO) Skład Gminnej
Komisji Wyborczej w Węgorzynie, z
siedzibą w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1: Krasnodębska Jadwiga - Przewodnicząca; Baran Krystyna - Zastępca Przewodniczącego
oraz członkowie: Holak Krystyna, Jaskulski Marek, Kamiński Tomasz,
Marcinów Paweł, Noryca Marta.
W celu przyjmowania zgłoszeń list
kandydatów na radnych, odrębnie dla
każdego okręgu wyborczego, do Rady
Miejskiej w Węgorzynie, Gminna Komisja Wyborcza w Węgorzynie pełnić
będzie dyżury w swojej siedzibie w
budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie ul. Rynek 1, sala nr 14, I piętro,

tel. 091 39 70 088.
Komisji pełni dyżury od 4 października. Podajemy godziny dyżurów
w tym tygodniu.
10-11-12 października br. w godz.
od 14.00 do 17.00; 13 października br.
w godz. od 14.00 do 24.00.
W celu przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na Burmistrza Węgorzyna, Gminna Komisja Wyborcza w Węgorzynie pełnić będzie dyżury do 18
października w dniach: 10-11-12 października br. w godz. od 14.00 do 17.00;
13 października w godz. od 14.00 do
24.00; 16-17 października w godz. od
14.00 do 17.00 oraz 18 października br.
w godz. od 14.00 do 24.00.
(r)

Sprostowanie do artyku³u
„Wybory samorz¹dowe 2006”
W artykule autorstwa Pana
Kazimierza Rynkiewicza „Wybory
samorządowe 2006” ukazała się
informacja, że Pan Grzegorz Krzemień idzie do wyborów z komitetu
„Młodzi Demokraci Dobrej Nowogardzkiej”, jak i błędna informacja na temat KWW o Rozwój
Gminy Dobra.
Odnoszę wrażenie, że jest to
świadome działanie autora tego
artykułu, gdyż redaktor Naczelny
z tak długoletnim doświadczeniem
wiedział, że wystarczy odnieść się
do strony internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, aby dowiedzieć się, jakie komitety zarejestrowane są w Gminie Dobra i kto
jest ich pełnomocnikiem.
Informuję, że Pan Grzegorz
Krzemień jest członkiem KWW „O

Rozwój Gminy Dobra”, i wyciągając wnioski z poprzednich wyborów „… miało być normalnie…”, a
jak wyszło – to każdy widzi, postanowiliśmy wystawić tylko kandydatów do Rady Gminy i nie popieramy żadnego z kandydatów na
Burmistrza.
Natomiast, jeżeli kandydaci
naszego komitetu wejdą do rady
Gminy, będą popierali działania
każdego burmistrza, jeżeli będą
one służyły mieszkańcom Gminy i
jej rozwojowi, a każde nieprawidłowe działania władzy, będziemy
ujawniać i poddawać ocenie społeczeństwa.
W imieniu KWW „O Rozwój
Gminy Dobra”
Pełnomocnik
Krzysztof Będzelewski
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Niezap³acony ZUS; gmina straci³a, nie ma winnych

Gmina zap³aci ponad

(DOBRA) Dyrektor szkoły podstawowej w Dobrej pan Janusz
Łukomski przestał w pewnym momencie płacić składki na ZUS od
nauczycielskich pensji. Był początek 2000 roku. W tym czasie burmistrz Wiesław Bernacki rozpoczął
budowę hali sportowej. Otworzył ją
uroczyście 1 września 2002 r., tuż
przed wyborami. Pomimo tego osiągnięcia, wybory przegrał. Zastąpił
go burmistrz Stanisław Glin. Gdy
otworzono miejską kasę, okazało się,
że brakuje w niej 100 tys. zł. Później
trzeba było wydać 200 tys. zł na nie
wypłacone wcześniej dodatki mieszkaniowe. Teraz urząd musi wydać 2
miliony złotych, w tym milion odsetek karnych, za niezapłacony ZUS.
Do tematu niezapłaconego ZUSu przymierzałem się od roku. Co jakiś
czas powracał on jak bumerang w
różnych wypowiedziach i polemikach, ale nieoficjalnie. Oficjalnie
stanął na ostatniej sesji rady miejskiej, gdy podejmowała decyzję o
zaciągnięciu kredytu na jego spłatę.
Jednak ostatecznie do podjęcia tematu skłonił mnie pan Stanisław
Maknia z Dobrej, który w rozmowie
ze mną zarzucił obecnej burmistrz
Barbarze Wilczek, że nie rozliczyła
doberskich afer i nie skierowała do
prokuratury sprawy niezapłaconego ZUS. Gdy poprosiłem o wyjaśnienie tej sytuacji okazało się, że jednak
skierowała. To uświadomiło mi, że w
Dobrej kilka istotnych spraw do tej
pory nie zostało wyjaśnionych i na
ich temat krążą legendy. Postanowiłem więc przedstawić w tej sprawie
fakty, by dyskusja toczyła się na ich
podstawie, a nie poza nimi.
Dokumentacja zgromadzona jest
w teczce, chociaż, jak twierdzi burmistrz Barbara Wilczek, jest niekompletna, gdyż o wielu sprawach się
mówi, a nie ma na nie potwierdzenia
w dokumentach. Burmistrz, po
dwóch poprzednikach, podjęła problem zaległości w ZUS i zaczęła kompletować dokumenty. Wielu, z niewiadomych przyczyn, brakuje.
Trudno powiedzieć, czy z powodu
bałaganu, celowego działania, czy
też dlatego, że chociaż się o nich
mówi, nigdy nie istniały.

BERNACKI BUDUJE HALÊ,
£UKOMSKI NIE P£ACI ZUS-u
Wiesław Bernacki był burmistrzem Dobrej w kadencji 1998 –
2002. Wcześniej też przez dwie kadencje. W październiku 2002 wybo-

ry wygrał i burmistrzem został Stanisław Glin. W marcu 2004 r. w
wyniku referendum odwołano go z
funkcji burmistrza wraz z radą, po
półtora rocznym burzliwym rządzeniu. Nowym burmistrzem została
Barbara Wilczek.
18 lutego 2000 r. następuje zmiana Karty Nauczyciela, która wprowadza podwyżki dla nauczycieli. Jej
skutki dla szkoły w Dobrej to 360 tys.
zł. Tyle brakuje w szkole, by pokryć
wszystkie koszty. Gmina nie dokłada
pieniędzy, więc dyrektor we wrześniu przestaje płacić ZUS.
Składki na ZUS szkoła przestała
płacić we wrześniu 2000 roku i z
przerwami nie płaciła do grudnia
2002 roku, a wiec przez dwa lata.

zację zwiększenia subwencji oświatowej o wyliczoną kwotę.” - pisał
wówczas burmistrz Bernacki.
- Nie doszukaliśmy się w urzędzie dokumentu na to, by gmina
zaciągnęła kredyt w wysokości 2
milionów złotych. - mówi burmistrz Wilczek.
Jeszcze inna cyfra pada w późniejszym postanowieniu łobeskiej
Prokuratury o odmowie wszczęcia
śledztwa w tej sprawie: „Gmina Dobra na inwestycję zaciągnęła 3 kredyty na łączną sumę 1.000.000 zł.
Pierwszą umowę kredytu zawarto w
dniu 30 sierpnia 2000 r. z Bankiem
Spółdzielczym w Chociwlu. Umowa
ta opiewała na kwotę 500.000 zł.”
Jak jest więc prawda w tych pi-

SZKO£A PODSTAWOWA W DOBREJ
Zaczęła płacić za burmistrza Glina,
ale też nie podjął on skutecznych
działań, by zaległości spłacić.
Pierwszy dokument istniejący w
urzędzie, mówiący o sprawie, datowany jest na 17 lipca 2000 r. Jest to
pismo burmistrza Bernackiego do
Ministerstwa Edukacji Narodowej z
prośbą o przekazanie środków na
pokrycie skutków podwyżek płac
dla nauczycieli, związanych z nowelizacją Karty Nauczyciela. Jak podał,
te szacowane skutki wynoszą 360
tys. zł. „Pragnę nadmienić, że Gmina
nasza na początku 2000 roku zaciągnęła kredyt na budowę hali sportowej przy gimnazjum - dotychczas
Gmina nie posiada takiego obiektu w
ogóle – w wysokości 2.000.000 złotych i nie ma nawet możliwości zaciągnięcia kredytu na pokrycie skutków podwyżek płac dla nauczycieli.
Opinię negatywną w tej sprawie
wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie, dlatego jesteśmy
zdani na środki z budżetu państwa.
Proszę zatem o jak najszybszą reali-

smach: 2 mln, 1 mln, czy 500 tys. zł?
Okazuje się, że prawdziwa jest ta
ostatnia cyfra, bo gmina spłaca kredyt tej wysokości. Spłata kończy
się w 2010 roku.
Jest jeszcze jedna wątpliwość.
- Nigdzie w urzędzie nie znalazłam
opinii RIO, która by mówiła, że gmina nie może zaciągnąć kredytu na
pokrycie skutków podwyżek płac
nauczycieli. Takiej opinii nie mamy. twierdzi burmistrz Wilczek.
Następny dokument to wniosek
szkoły podstawowej do ZUS o rozłożenie na raty należności w wysokości 638.692,20 zł. Szkoła jest płatnikiem, ale subwencję oświatową
otrzymuje urząd. 5 października
2001 r. ZUS przysyła pismo proponując układ ratalny - jeżeli szkoła w
ciągu 7 dni wpłaci 470 tys. zł należności głównych, to około 200 tys.
może być rozłożone na raty. Gdyby
wtedy gmina przeznaczyła kredyt
500 tys. zł na tę spłatę, dzisiaj nikt
nie pamiętał by o tej sprawie. Szkoła
nie płaci i 22 października 2001 r.

ZUS zawiadamia, że nie może zawrzeć układu ratalnego.
11 grudnia 2001 r. rzecznik dyscypliny finansów publicznych przy
RIO w Szczecinie wystąpił o ukaranie dyrektora Janusza Łukomskiego
i księgowej Zdzisławy Madajczyk za
nieumyślne naruszenie dyscypliny
finansów publicznych.
Decyzją z dnia 14 stycznia 2002 r.
Komisja uniewinnia oboje pracowników szkoły. W orzeczeniu czytamy: „Obwinieni podczas rozprawy
podnosili, iż naruszenie dyscypliny
finansów publicznych wynika z braku rytmiczności w przekazywaniu
środków zatwierdzonych w planach
finansowych jednostki. Otrzymane
środki zabezpieczały jedynie płace
netto pracowników i bieżące wydatki. Wykazali ponadto, że zwracali się
do Zarządu Miasta i Gminy, jako jednostki nadzorującej, przedstawiając
sytuację, o dofinansowanie niezbędne do terminowego regulowania zobowiązań oraz bieżącego
funkcjonowania.”
- To ostanie pismo w tej sprawie,
jakie posiadamy w urzędzie. 14
stycznia 2002 roku ten temat się zakończył. Dalszej informacji nie ma. mówi burmistrz Wilczek.
Barbara Wilczek zostaje burmistrzem w marcu 2004 r. Do tego czasu, przez dwa lata, nic się w sprawie
nie dzieje, nikt się nią nie interesuje.
- Chcąc podjąć temat układu ratalnego, wystąpiliśmy do ZUS o
wyszczególnienie zaległości, by
wiedzieć, jaka suma jest wymagalna,
by zabezpieczyć środki w budżecie.
- mówi skarbnik Sławomir Brodniak.
W styczniu 2005 ZUS przysyła wyszczególnione składki do zapłacenia. W budżecie zaplanowano wówczas 600 tys. zł na ten cel.
W lipcu 2005 r. gmina dostaje
pismo z informacją, że jeżeli w ciągu
7 dni wpłacą ponad milion, pozostałe zaległości będą rozłożone na raty.
Jest to oczywiście niemożliwe. Burmistrz ze skarbnikiem jadą więc do
ZUS na negocjacje, gdzie radzą im,
by zapłacili przynajmniej jedną ze
składek w całości. Opłacają składkę
na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego wraz z odsetkami w wysokości 411 tys. zł ze środków własnych. Na ten rok, 2006, rada zapisuje w budżecie 1.600 tys. zł w formie kredytu na spłatę pozostałego
długu. Uchwałę o zaciągnięciu takiego kredytu rada podejmuje na
ostatniej, niedawno odbytej sesji.
Pozostaje zapłacić ponad 1.500 tys.
zł. Na taką sumę będzie opiewał kredyt. Z zapłaconą już składką (400
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milion odsetek
tys.) na FUZ jest to łącznie prawie
2 miliony złotych.

PROKURATURA ODMAWIA
WSZCZÊCIA ŒLEDZTWA
15 kwietnia 2005 r. burmistrz Wilczek składa do Prokuratury Rejonowej w Łobzie zawiadomienie o „uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa”. „W okresie,
kiedy składki należało odprowadzać, znaczna część środków finansowych gminy była przeznaczana na inne cele o charakterze
nieobowiązkowym, np. na budowę
hali sportowej. W mojej ocenie
działanie powyższe było niegospodarnością, a także sprowadzało się do nie wykonywania nałożonych przez odpowiednie ustawy
obowiązków.” - napisała.
Już miesiąc później, 20 maja
2005 r. Prokuratura w Łobzie wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa. Możemy w nim
przeczytać m.in.:
REKLAMA

O dyrektorze szkoły: „Nieodprowadzanie składek było od niego niezależne i spowodowane tym, że
Gmina przekazywała zbyt niskie
kwoty”.
O burmistrzu: „Analizując zachowanie Burmistrza Gminy Dobra także nie sposób twierdzić, by stanowiło ono przestępstwo. Niewątpliwe
można stwierdzić, że Gmina Dobra
reprezentowana przez Burmistrza
nie przekazywała dostatecznej kwoty pieniędzy, która zaspokoiła by
wszelkie potrzeby szkoły. Jednakże
było to spowodowane zwiększeniem kosztów prowadzenia placówek oświatowych, na co złożyła się
konieczność wypłacenia podwyżek
dla nauczycieli oraz założenia Gimnazjum.”
O budowanej hali sportowej:
„Należy przy tym zaznaczyć, że do
2000 r. Gmina Dobra nie posiadała
takiego obiektu i niezbędne było
przeprowadzenie tej inwestycji zaplanowanej w budżecie.”
O szkodzie: „Oceniając zachowanie Wiesława Bernackiego przez

pryzmat przepisów karnych nie można uznać go za przestępstwo. W niniejszym przypadku w ogóle takiego
zachowania nie można rozpatrywać
pod kątem niegospodarności z art.
296 par. 1 kk. Dla zaistnienia tego
przestępstwa niezbędne jest nie tylko niedopełnienie obowiązków, ale
także wyrządzenie znacznej szkody.
Analiza stanu faktycznego prowadzi do wniosku, że Wiesław Bernacki
dopełnił swoich obowiązków. Podjął
wszelkie możliwe działania, by szkoda nie powstała. Również znamię w
postaci znacznej szkody majątkowej
nie wystąpiło. Tylko odsetki od niewypłaconych składek mogłyby
ewentualnie być rozpatrywane w
kategoriach szkody. (...)
Zaznaczyć trzeba, iż Burmistrz nie był zobowiązany do
odprowadzania składek. Nie był
on płatnikiem składek. Pracodawcą była Szkoła i tylko osoby w
niej zatrudnione mogłyby ewentualnie odpowiadać za przestępstwo z art. 218 par. 1 kk (co jednakże wyżej zostało zanegowane).”

TO JEDNAK NIE KONIEC
19 czerwca 2006 r. burmistrz Barbara Wilczek składa wniosek o ponowne
wszczęcie śledztwa, ale tym razem do
Prokuratora Krajowego, twierdząc w
nim, że Prokuratura Rejonowa w
Łobzie dokonała błędnych ustaleń
stanu faktycznego, a analiza sprawy
została dokonana w sposób niewystarczający. Prokurator Prokuratury
Krajowej Krzysztof Lipiński 25 sierpnia kieruje ten wniosek do Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie z prośbą
o rozpoznanie.
8 września Prokurator Anna
Gawłowska-Rynkiewicz przekazuje
pismo do Prokuratury Okręgowej w
Szczecine z prośbą o zbadanie akt
przedmiotowej sprawy pod kątem
podnoszonych zarzutów i udzielenie odpowiedzi skarżącej.
Z małej kwoty zrobiła się wielka.
Pieniądze, które mogłyby zostać
wykorzystane w gminie, trafią do
ZUS-u. Tyle mówią dokumenty. Co
powie Prokuratura Okręgowa? Trzeba na to poczekać.
Kazimierz Rynkiewicz
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PRAWYBORY
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Prawybory „Samorz¹d 2006”

Mój burmistrz, mój radny (cz. 6)
Kilka uwag do sondażu; część z państwa wypełniła wszystkie rubryki proponując kandydatów we wszystkich gminach, część tylko te dotyczące własnego
miejsca zamieszkania, co wydaje się rozsądniejsze, gdyż trudno, by mieszkaniec
na przykład Węgorzyna wiedział lepiej,
kto ma być burmistrzem lub radnym w
Resku. Podchodząc do tego poważnie,
najlepiej byłoby wskazać kandydata ze
swojego osiedla, który później na co dzień
będzie do dyspozycji wyborcy. Ale też
przyjmujemy, że ktoś wiedzieć może,
więc honorujemy wszystkie propozycje,
nawet te, które nam mogą wydawać się nie
na miejscu. Poddanie ich pod ocenę publiczną będzie najlepszą weryfikacją. Wiadomo, że sondaż ma pewną cechę plebiscytu, ale też można go potraktować jako
prawdziwe prawybory, które pomogą
podjąć ostateczną decyzję. Chętnie podejmiemy dyskusję, jakimi cechami powinien
charakteryzować się burmistrz, starosta,
radny, a jakimi nie, czyli ogólnie mówiąc
osoba publiczna, nasz przedstawiciel we
władzach. Prosimy o listy, które będziemy
publikować na tej stronie, poświęconej
wyborom.
Kazimierz Rynkiewicz
Listy i kupony prosimy przesyłać
na adres: Tygodnik Łobeski, ul. Słowackiego 6, 73-150 Łobez.
Kandydaci zaproponowani przez
naszych czytelników i ilość głosów, jakie dotychczas otrzymali.

SEJMIK
Halina Szymańska – 76, Mariusz Wijatyk – 55, Romuald Dubicki – 17, Wiesław
Rymszewicz – 10 , Ryszard Sola (leśnik)
– 8, Wiesław Bernacki – 7, Ryszard Sola
(wiceburmistrz) – 6, Michał Karłowski –
5, Antoni Gutkowski – 5, Elżbieta Kamińska – 5, Ireneusz Kabat – 4, Andrzej Kowalczyk – 4, Sylwia Maczan – 4, Elżbieta
Mazur 4, Michał Kortowski – 3, Beata Sak

– 3, Tomasz Małecki – 3, Barbara Basowska – 3, Kazimierz Chojnacki – 3, Bożena
Zarecka – 2, Jolanta Manowiec – 2, Wincenty Nowik – 1, Piotr Ćwikła – 1, Marian
Płóciennik – 1, Leszek Gajda – 1, Jan Olszewski – 1, Adam Szatkowski – 1, Przemysław Binkowski – 1, Jerzy Spurek – 1,
Lech Pałęga – 1, Zdzisław Bogdanowicz –
1, Czesław Burdun – 1, Wojciech Bajerowicz – 1, Dariusz Braun – 1, Zbigniew Kowalczyk – 1, Stanisław Witkowski – 1, Bogumiła Górna – 1,

STAROSTA
Antoni Gutkowski – 86, Tadeusz Jóźwiak – 66, Wiesław Bernacki – 53, Zbigniew Sobczyk – 26, Romuald Dubicki –
17, Jan Olszewski – 8, Wiesław Rymszewicz – 5, Halina Szymańska – 4, Beata Sak
– 3, Ireneusz Kabat – 2, Zdzisław Szklarski
– 2, Krystyna Bogucka – 2, Teresa Żabska
– 2, Henryk Musiał – 2, Arkadiusz Sak –
2, Stanisława Szydłowska – 1, Julian Sierpiński – 1, Henryk Kmieć – 1, Andrzej
Zdzieszyński – 1, Jolanta Babyszko – 1,
Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 2, Marek
Romejko – 1, Ryszard Sola (leśnik) – 1,

£OBEZ
Burmistrz: Ryszard Sola (leśnik) –
97, Bogdan Górecki – 86, Krystyna Bogucka – 72, Ryszard Sola (wiceburmistrz) –
31, Romuald Dubicki – 17, Czesław Kamiński – 14, Andrzej Sędecki – 13, Henryk
Musiał – 13, Seweryn Robaszkiewicz – 5,
Halina Szymańska – 5, Elżbieta Pilecka –
3, Jan Woźniak – 3, Bożena Zarecka – 2,
Marek Romejko - 2 Ewa Ciechańska - 1, Sławomir Kobarynka – 1, Franciszek Stefanowski – 1, Andrzej Słaby – 1, Kutynia –
1, Julian Sierpiński – 1, Zdzisław Zakrzewski – 1, Wiesława Romejko – 1,
Mieczysław Fojna – 1, Bogdan Miłek – 1,
Zbigniew Pudełko – 1, Marek Pyrczak – 1,
Radny Miasta i Gminy: Roman Wi-

tulski – 46, Henryk Stankiewicz – 44, Krystyna Bogucka – 36, Kazimierz Sutkowski
– 30, Leszek Gajda – 21, Lech Pałęga – 18,
Andrzej Kowalczyk – 17, Romuald Dubicki – 17, Seweryn Robaszkiewicz – 13,
Henryk Musiał – 12, Marek Felsztukier –
12, Zbigniew Pudełko – 12, Bogumiła
Górna – 10, Antoni Kużel – 8, Bogdan
Górecki - 8, Zdzisław Zielonka – 8, Bożena
Zarecka - 7, Ryszard Sola (wiceburmistrz)
– 7, Zdzisław Bogdanowicz – 6, Helena
Szwemmer – 6, Agnieszka Kielar – 5,
Czesław Kamiński – 5, Ignacy Majchrowicz – 5, Jolanta Nienierza – 5, Teresa
Żabska – 5, Kazimierz Chojnacki – 4, Elżbieta Szulc – 3, Małgorzata Zieniuk – 3,
Wanda Biela – 3, Halina Kamińska – 3,
Marcin Łukasik – 2, Stanisława Podyma
– 2, Andrzej Sędecki – 2, Dariusz Braun –
2, Elżbieta Kobiałka – 2, Leokadia Włodarz
– 2, Bronisław Micek – 2, Janina Rybak –
1, Janina Skawron – 1, Ryszard Sola (leśnik) – 1, Halina Rabiec – 1, Lucjan Kułakowski – 1, Bogdan Idzikowski – 1, Mieczysław Fojna – 1, Małgorzata Wierucka
– 1, Anna Różycka – 1, Jan Jung – 1, Marek
Rokosz – 1, Marcin Bas – 1, Stanisław
Suchodolski – 1, Jerzy Rakocy – 1, Robert
Kazienko – 1, Barbara Kordyl – 1, Eugeniusz Podlisiecki – 1,

DOBRA

Radny Powiatu: Antoni Gutkowski
– 66, Henryk Musiał - 34, Romuald Dubicki – 17, Jan Woźniak – 14, Henryk Stankiewicz – 13, Eugeniusz Podlisiecki – 12,
Halina Kamińska – 11, Ryszard Sola (leśnik) – 10, Tadeusz Jóźwiak - 9, Zdzisław
Bogdanowicz – 9, Ewa Ciechańska – 9,
Kazimierz Chojnacki – 9, Bogumiła Górna
– 7, Lech Pałęga – 6, Dariusz Braun – 5,
Zbigniew Rokosz – 4, Kazimierz Sutkowski – 3, Jolanta Nienierza – 3, Ignacy
Majchrowicz – 3, Czesław Kamiński – 3,
Marek Felsztukier – 2, Bogdan Górecki –
2, Andrzej Sędecki – 2, Stanisława Podyma – 2, Bronisław Micek – 2, Andrzej Kowalczyk – 1, Henryk Kmieć – 1, Wiesław
Małyszek – 1, Teresa Żabska – 1, Andrzej
Sarnowski – 1, Czesław Burdun – 1, Leokadia Włodarz – 1, Wiesław Pokomeda – 1,
Leon Wilk – 1, Ryszard Sola (wiceburmistrz) – 1, Małgorzata Rutkowska – 1,
Wojciech Grzeszczak – 1, Elżbieta Szulc
– 1, Zbigniew Pudełko – 1,

Burmistrz : Grażyna Karpowicz –
95, Monika Kuźmińska – 75, Barbara
Pietrusz – 32, Ryszard Brodziński - 25,
Stanisław Konarski – 3, Luft – 1, Maria
Malicka – 1, Jan Mazuro – 1,
Radny Miasta i Gminy: Tomasz
Mielcarek – 48, Rafał Żurek – 25, Ryszard
Brodziński – 25, Katarzyna Błaszczyk –
16, Janina Bubacz – 11, Anna Karpowicz
– 11, Bożena Miśkiewicz – 11, Marian
Wolter – 7, Beata Sak – 7, Waldemar Konefał – 5, Janina Kowalczyk – 5, Jan
Mazuro – 4, Tadeusz Skwara – 4, Józef
Drozdowski – 2, Zbigniew Sobczyk – 2,
Artur Nadkierniczny – 1, Piotr Pastwa –
1, Stanisław Konarski – 1, Henryk Rogalski – 1, Daniel Wysocki – 1, Dariusz Nowakowski – 1,
Radny Powiatu: Paweł Bot – 74, Janina Bubacz – 27, Jan Białkowski - 16,
Józef Drozdowski – 13, Anna Karpowicz
– 11, Zofia Makarec – 10, Andrzej Stasiak
– 8, Andrzej Popiołek – 7, Bernard Dmochowski – 7, Maria Jędrzejczyk – 7, Ryszard Brodziński – 5 Stanisław Konarski –
4, Beata Sak - 4,, Monika Kuźmińska – 3,
Waldemar Konefał – 2, Jan Mazuro - 1,
Artur Kucza – 1, Jan Gawryluk – 1,
Krzysztof Madej – 1, Damian Szubert – 1,
Katarzyna Błaszczyk – 1, Zbigniew Sobczyk – 1,

RESKO
Burmistrz: Arkadiusz Czerwiński 93, Paweł Manowiec – 20, Cecylia Degler
– 12, Jan Olszewski – 6, Wanda Dranczewska – 3, Krzysztof Marcinkowski – 1,
Andrzej Kowalczyk – 1, Marek Gradus –
1, Zdzisław Trojga – 1,
Radny Miasta i Gminy: Barbara Basowska – 38, Maria Paprocka-Wall – 36,
Jan Olszewski – 11, Arkadiusz Czerwiński – 7, Ryszard Kosmala – 5, Adam Szatkowski - 4, Paweł Manowiec - 3, Renata
Kulik – 2, Jan Michalczyszyn – 1, Roman
Gojlik – 1, Beata Kobielak – 1, Janusz
Micek – 1, Teresa Marcinkowska – 1,
Marian Bartkowiak – 1, Wioletta Dynarska – 1, Kazimiera Bielecka – 1,
Radny Powiatu: Jan Michalczyszyn
– 67, Cecylia Degler - 10, Maria PaprockaWall – 10, Jan Olszewski – 11, Adam Szatkowski – 8, Paweł Manowiec - 7, Barbara
Basowska – 5, Wioletta Dynarska – 2,
Maria Sękowska – 1, Mirosław Grass – 1,
Bożena Orzechowska – 1, Grzegorz Zwierzchowski – 1, Renata Kulik – 1, Marian Bartkowiak – 1, Zdzisław Trojga – 1,

Burmistrz: Barbara Wilczek - 97, Ryszard Sarna – 17, Włodzimierz Szczepaniak – 7, Zdzisław Grzelak – 2, Janusz
Szeląg – 1, Barbara Popielarczyk – 1, Urszula Kołodziejczyk – 1, Paweł Graczykowski – 1, Janusz Skrobiński – 1,
Radny Miasta i Gminy: Leokadia
Osuchowska – 32, Alina Soborska – 17,
Stanisław Pokomeda – 15, Edward Stanisławczyk - 12,Włodzimierz Szczepaniak – 9, Ryszard Sarna – 8, Damian
Padziński – 5, Barbara Wilczek - 5, Janusz Łukomski - 4, Grzegorz Wasilewicz – 4, Karol Pietrasiak – 2, Mirosław
Załuska – 1, Kazimierz Mikul – 1, Halina
Kotwicka – 1, Łukasz Olechnowicz – 1,
Piotr Gałka – 1,
Radny Powiatu: Ryszard Sarna – 34,
Włodzimierz Szczepaniak - 29, Edward
Stanisławczyk – 16, Mieczysław Zacharski – 15, Janusz Łukomski – 13, Jan Michalczyszyn – 8, Barbara Wilczek - 6,
Grzegorz Wasilewicz – 2, Jan Bylina – 2,
Wiesław Bernacki – 1, Bernard Szczerba
– 1, Barbara Kozakiewicz- Święta -1, Jan
Sobczak – 1, Leokadia Osuchowska – 1,
Damian Padziński – 1,

WÊGORZYNO

RADOWO MA£E
Wójt: Józef Wypijewski – 61, Roman
Ciechański – 47, Ewa Radanowicz – 29,
Jan Zdanowicz – 16, Teresa Borkowska –
1, Renata Urban – 1,
Radny Gminy : Wiktor Puta - 30,
Alina Tchurz – 25, Józef Lewandowski –
18, Roman Ciechański – 17, Józef Wypijewski – 8, Ewa Radanowicz – 8, Wiesław
Lorent – 7, Józef Szreder – 3, Roman Soroczyński – 2, Grzegorz Dudek – 1, Krystyna Lachowicz – 1,
Radny Powiatu: Jan Zdanowicz –
79, Mirosław Budzyński – 20, Alina
Tchurz – 16, Ewa Radanowicz - 13, Benedykt Bieńkowski - 7, Krzysztof Jońca –
6. Józef Lewandowski – 1, Jadwiga Wołoszyn – 1, Teresa Urban – 1,

OG£OSZENIA DROBNE
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Adres redakcji: 73-150 £obez, ul. S³owackiego 6, tel./fax 091 39 73 730.
MIESZKANIA
Q Kupię kawalerkę w Łobzie - tylko w bloku I lub II piętro. Kontakt
tel. 091 397 09 20
Q Zamienię mieszkanie własnościowe bezczynszowe 63 mkw w
budynku 4 rodzinnym, wysoki
parter garaż własnościowy na domek do remontu, ewentualnie
kupię domek do 120 000zł. tel.
091 397 34 97, 601 065 102

Dajesz og³oszenie do jednej gazety
a uka¿e siê w trzech
w tej samej cenie !!! To niedrogo.

NAUKA
QSzkoła kosmetyczna „AKADEMIE
PRENIER” w Stargardzie Szczecińskim ogłasza nabór do klas pierwszych. Zapisy przez szkołę w Szczecinie. Tel. 091 421 29 60.

US£UGI

QSprzedam mieszkanie 3 pokojowe (68 mkw), bezczynszowe,
wysoki standard + garaż 37mkw
+ działka 7a , 4 km od Łobza lub
zamiana na centrum Łobza. tel.
091 397 62 95, 887 256 755

QKompleksowe usługi BHP w zakładach. Tel. 0601 870 798.

Q Sprzedam mieszkanie w
Łobzie 57 mkw., 3 pokoje, własnościowe, ogrzewanie gazowe,
podwyższony standard. Cena do
uzgodnienia. Tel. 602 252 730.

Q Pisanie podań, przepisywanie
prac itp. Kontakt tel. 091 384 20 37,
Gryfice ul. Armii Krajowej 10/1.
QProjekty budowlane, kosztorysy,
nadzory, iwentaryzacje. Tel. 888
412 931.

QSprzedam kawalerkę 30 mkw. w
Drawsku Pom. Tel. 665 730 934.
QSprzedam mieszkanie w Drawsku Pom. o wysokim standardzie,
75 mkw. parter. Tel. 696 079 385.

QSprzedam mieszkanie na wsi 72
mkw.+0,5 ha działki, piwnica 23
mkw. tel. 603 262 524.

Q Wszelkie prace remontowe
(szczególnie stolarskie). Tanio i fachowo wykonam. Nowogard tel.
0913922783 po 18.
QWykonujemy profesjonalne strony internetowe na zamówienie tel.
0605 522 340.

Q Videofilmowanie. Tel. 0605
732 267.

NIERUCHOMOŒCI
QLokal 25 m2 w centrum Łobza wynajme 600 zł. tel. 091 3973940,
0600265547
Q Sprzedam 1/2 domu (piętro) w
Węgorzynie - pow. 87 mkw. Tel.
0509 713 067.
QSprzedam działkę budowlaną
o powierzchni 796 mkw. w Resku przy ul. Sucharskiego. Tel.
091 395 17 45, 602 608 410.
Sprzedam bar przy dworcu PKS.
Tel. 501 414 741
Centrum Płot - wynajmę lokal
przygotowany pod salon fryzjerski i
kosmetyczny itp. Tel. 0602 430 381
lub 0668 163 383.
QKupię domek lub 1/2 domku w Gryficach lub okolicach (091) 384 31 44.

INNE
QSprzedam piękne pianina. Tel.
501 692 145, 501 150 894.
QSzeroka oferta worków foliowych
i reklamówek - niskie ceny producent, dowóz na telefon,
idywidualne zamówienia. Tel.
0601 155 493.

INNE
QKempingi, przyczepy, domki
holenderskie - tanio. Tel. 0663
493 065.
REKLAMA
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Ranking strzelców
powiatu ³obeskiego

Tomaszkiewicz,
Kieruzel
i Kamiñski
goni¹ czo³ówkê
Marek Gradus z niezwykłą regularnością w każdym meczu strzela
bramkę. Tak też było w pojedynku
Mewy z Orkanem. Dlatego, gdy nie
strzelają konkurenci, oderwał się od
Graczykowskiego już na dwa trafienia. Żadnych trafień nie zaliczyli
Graczykowski, Iwachniuk i Śniadek. Temu ostatniemu przybyło aż
trzech partnerów na pozycji
strzelców z czterema trafieniami Krzysztof Kieruzel i Emilian Kamiński z Sarmaty oraz Łukasz Tomaszkiewicz z Radovii. Popularny
„Citko” powoli pnie się w górę rankingu. Jeszcze wszyscy z tej pozycji mają szansę na lidera, bo jeszcze przed nami wiosna.
Po drugiej strzelonej pod rząd
bramce Wojtka Dorsza w meczu Sarmaty z Wichrem (tydzień temu
strzelił w meczu ze Światowidem)
może warto przesunąć go do linii
ofensywnej. Defensor Sarmaty
może sprawić jeszcze niespodziankę zdobywając gole dla klubu.
Wreszcie obudził się w Sparcie
Łukasz Rzepka i dołączył do rankingu trafieniem za trzy punkty w
meczu z Vielgovią (1:0). Z Mewy
pierwszą swoją bramkę w tej rundzie strzelił Franek Wójtowicz.
Witamy również w rankingu jeszcze jednego strzelca Radovii Krzysztofa Kulika, bo nie jest ich
na liście zbyt wielu. Oprócz „etatowych” strzelców tylko młodziutki Mateusz Rylling wspomaga strzelecko doświadczonych
kolegów, co też zrobił w sobotnim
meczu ze Spartą Gryfice.
8 bramek: Marek Gradus (Mewa)
6 bramek: Paweł Graczykowski
(Sarmata),
5 bramek: Kamil Iwachniuk (Światowid)
4 bramki: Krzysztof Śniadek
(Światowid), Krzysztof Kieruzel,
Emilian Kamiński (Sarmata), Łukasz
Tomaszkiewicz (Radovia)
3 bramki: Damian Szubert,
Krzysztof Gwóźdź (Sparta), Damian Padziński (Sarmata), Wojtek
Kliś, Mateusz Rylling (Radovia).
2 bramki: Łukasz Olechnowicz,
Jarek Jaszczuk, Wojtek Dorsz (Sarmata), Kamil Kacprzak (Światowid), Dariusz Kęsy (Mewa), Daniel
Romańczyk (Sparta).
1 bramka: Sławek Nowak, Artur
Andrusieczko, Łukasz Rzepka
(Sparta); Mariusz Błaszczyk, Damian Gabryś, Arek Pawłowski,
Franciszek Wójtowicz (Mewa); Sylwester Michałowski, Piotr Kiełtyka,
Wojtek Krakus, Marcin Mosiądz
(Światowid), Krzysztof Kulik (Radovia).
Zespoły
23 - Sarmata Dobra
16 - Światowid Łobez
14 - Mewa Resko
12 - Sparta Węgorzyno
11 - Radovia Radowo Małe

SPORT

tygodnik
tygodnikłobeski
łobeski 6.05.2006
10.10.2006r.r.

Sarmata wci¹¿ walczy o lidera
SARMATA Dobra – WICHER Brojce 3:2 (2:1)
Sarmata: Brodowicz – K. Sadłowski, Jaszczuk, Dorsz, Olechnowicz, D. Dzierbicki, Mikołowski (Basiński), Kieruzel, Graczykowski, Padziński, Kamiński
oraz Surma, Załęcki, Bagiński. Trener Tomasz Surma.
Bramki: 9' – Dorsz, 19' – Kieruzel, 52' – Kamiński.
Sarmata potrzebuje do gry dopingu.
Albo dopinguje ich mocny przeciwnik
(potrafi wygrywać z czołówką, a przegrywać z dużo słabszymi zespołami),
albo szybka utrata bramki. W meczu z
Wichrem w grę wchodziło tylko to drugie, bo drużyna z Brojc nie zajmuje
miejsca na szczycie tabeli. Za to Sarmata musi wygrywać, jeżeli chce liczyć się

w walce o wejście do V ligi. Tym bardziej, że jego dwaj główni rywale w
meczu pomiędzy sobą zremisowali
dzieląc się punktami.
Sarmata stracił bramkę już w 3 min.
i to go zdopingowało do ataków. Odpowiedź przyszła po kilku minutach, gdy
Damian Padziński przedarł się lewą
stroną boiska i wrzucił piłkę na pole

bramkowe, gdzie Wojtek Dorsz głową
skierował ją do siatki. Tylko dziesięć
minut Sarmata potrzebował, by podwyższyć wynik na 2:1, po strzale
Emiliana Kamińskiego.
Podobnie jak pierwsza, padła trzecia bramka, gdy Olechnowicz wykonał
rzut rożny, a głową strzelił gola Kieruzel. Obrona górnych piłek okazała się
piętą Achillesową Wichra Brojce. I
chociaż Wicher trafił w meczu w słupek i poprzeczkę, to drugą bramkę
zdobył dopiero w ostatniej minucie
doliczonego czasu gry.
KAR

Vielgovia s³abnie,
Sparta w górê

Sparta: Przemysław Noryca - Edward Tondrik, Zbigniew Nadkierniczny, Sławomir Nowak, Marcin Nadkierniczny, Łukasz Rzepka, Paweł Samal (Dominik
Raj), Karol Szubert (Kacper Skrobiński), Dariusz Nadkierniczny, Andrzej Nadkierniczny, Daniel Romańczyk (Artur Andrusieczko). Trener Ryszard Jamroży.
Bramka: 73' - Łukasz Rzepka.

Osiągająca w ostatnim okresie
słabsze wyniki Vielgovia Wielgowo
była rywalem Sparty w 11 serii spotkań. Zawodnicy trenera Jamrożego
od początku ruszyli ostro do ataku.
W 2 minucie Daniel Romańczyk prostopadle podaje do Pawła Samala ten
jednak zostaje uprzedzony przez golkeepera Vielgovii. W 15 minucie rzut
wolny egzekwuje Sławek Nowak.
Zmierzającą w “okienko” futbolówkę
w ostatniej chwili na rzut rożny sparował bramkarz przyjezdnych. Właśnie sprokurowany rzut rożny chwilę
prędzej był kolejną okazją do zdobycia prowadzenia. W ostrym zamieszaniu strzały oddają Paweł Samal,
Zbyszek Nadkierniczny oraz Karol
Szubert, lecz żadnemu z nich nie udało się pokonać bramkarza rywali. W
35 minucie druga próba Sławka Nowaka zakończyła się pewną interwencją bramkarza Vielgovii. Jeszcze
przed przerwą kolejny raz z dystansu
strzelają piłkarze Vielgovii, po raz kolejny niecelnie. W doliczonym czasie
pierwszej połowy trójkową akcję rozgrywają Daniel Romańczyk, Paweł
Samal i Darek Nadkierniczny. Samal
zdecydował się na zagranie piłki pomiędzy linię obrony a bramkarza, lecz
do tego podania żaden z kolegów nie
zdołał już dojść.
W drugiej połowie uaktywniał się,
tym razem na lewej stronie, Darek Nadkierniczny, stwarzając największe zagrożenie w polu karnym rywala. Niestety, zagranie pomocnika Sparty do
wbiegającego Karola Szuberta zostało
przerwane przez obrońcę Vielgovii. W
55 minucie goście marnują najlepszą (i
chyba jedyną) okazję do zdobycia
bramki. Andrzej Nadkierniczny zgubił
krycie przy prostopadłym podaniu, co
stworzyło szansę zawodnikowi Viel-

govii do oddania precyzyjnego strzału. Na szczęście rywale nawet takich
okazji nie zamieniali na chociażby celne
strzały. W 59 minucie nieco gorszą, ale
również dogodną okazję marnują goście w polu karnym Sparty; strzał w tzw.
”krótki róg” zakończył się niepowodzeniem. Od 66 minuty zawodnicy
Sparty podkręcają tempo. Darek Nadkierniczny co chwilę urywa się obrońcom Vielgovii. W 66 minucie odgrywa
do Daniela Romańczyka, ale ten nie trafia w piłkę. Futbolówka dociera do
Sławka Nowaka. Ten również nie jest w
stanie oddać strzału. Zagrywa ją na
prawą stronę, tam jednak Kacper Skrobiński przegrywa swój pojedynek.
Kilka minut później kolejna akcja
środkiem. Tym razem Łukasz Rzepka z
Kacprem Skrobińskim postanowili rozegrać szybki atak. Drugi z nich zbyt
głęboko zagrywa piłkę, co utrudniło
zamknięcie akcji z lewej strony Darkowi Nadkiernicznemu. W 71 minucie
prostopadle do Łukasza Rzepki za-

grywa Sławek Nowak, lecz pierwszy
do piłki doszedł bramkarz Vielgovii.
Dwie minuty później pada jedyna
bramka w tym meczu. Rzut wolny pośredni egzekwował Przemek Noryca.
Dalekie i dokładne wybicie piłki znajduje Darka Nadkiernicznego. Ten w
walce o piłkę ograł jednego z obrońców, popatrzał, wrzucił piłkę na dalszy
słupek, gdzie czyhał Łukasz Rzepka,
który sfinalizował podanie celnym
strzałem. Dwie minuty później goście
zdobywają gola, jednak - jak się okazało - z pozycji spalonej. W 81 minucie
płaskie uderzenie Sławka Nowaka z
rzutu wolnego minęło całą linię obrony i stworzyło niezłą okazję dla Artura
Andrusieczki. Ten jednak nie wykorzystał okazji. W 86 minucie dośrodkowanie Sławka Nowaka trafia na głowę
Kacpra Skrobińskiego, który trafia w
boczną siatkę. W 90 minucie po dośrodkowaniu z prawej strony piłkę w
światło bramki skierował Dominik Raj,
jednak jeden z obrońców ofiarnym
wślizgiem uratował swój zespół od
utraty drugiego gola. Spotkanie kończy się po czterech doliczonych minutach. Cieszy gra, mniej skuteczność,
ale najważniejsze są punkty, które
zostały w Węgorzynie.
MS

Uwagi do relacji z meczu Sparta - Wicher

Widziane ró¿nymi oczami

Pan Józef Andrzejewski, trener Wichra Brojce, po przeczytaniu recenzji z meczu
jego drużyny ze Spartą w Węgorzynie zgłosił kilka zastrzeżeń do obiektywizmu tej
relacji. Chodziło głównie o nie podyktowaniu przez sędziego dwóch rzutów karnych,
w tym jednego za zagranie piłki ręką na polu karnym przez obrońcę Sparty Tondrika.
W naszej relacji znalazło się stwierdzenie, że Tondrik nie wykonał ruchu ręką w
kierunku piłki, i dlatego sędzia nie odgwizdał karnego. Innego zdania jest trener
Andrzejewski, który poleca dokładne przyjrzenie się tej akcji na filmie video zamieszczonym na stronie internetowej Sparty. Jego zdaniem ruch ręki był.
Przyznajemy, że mecz opisał prezes tego klubu i jego opisem się posiłkowaliśmy.
W relacjach sportowych potwierdza się stara prawda, że punkt widzenia zależy od
miejsca siedzenia. Kibice gospodarzy siedzący po jednej stronie stadionu zupełnie
inaczej widzą to co się na nim dzieje, a zupełnie inaczej widzą to goście. My siłą rzeczy
powinniśmy widzieć pośrodku, ale nie zawsze nam to się udaje, więc wszystkich
kibiców prosimy o wyrozumiałość. Tym bardziej, że tak naprawdę to nie my, a
sędziowie gwiżdżą i rozstrzygają sporne sytuacje.
Kazimierz Rynkiewicz
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Tabele i wyniki

Wbrew wynikowi, Radovia
wyraŸnie przewy¿sza³a Spartê
RADOVIA Radowo Ma³e – SPARTA Gryfice 3:2 (2:1)
Radovia: Micha³ Stosio – Tomasz Kmieæ, Marcin
Tomaszkiewicz, Rafa³ Rosiak (80’ Sylwester Bednarek), Emil
Pilichowski, Krzysztof Kulik, Ireneusz Kulik, Wojtek Kliœ,
Mateusz Rylling. Trener Henryk Kulik.
Bramki: 15’ – £ukasz Tomaszkiewicz, 35’ – Krzysztof Kulik,
55’ – Mateusz Rylling.
Radovia dzieliła ze Spartą sąsiednie miejsce w tabeli, wyprzedzając ją jednym punktem. Teraz odskoczyła na cztery i zarazem odskoczyła
punktowo z dolnej części tabeli.
Strzelanie już po kwadransie roz-

począł Łukasz Tomaszkiewicz, który przelobował wychodzącego
bramkarza Sparty, zdobywając prowadzenie. Dwadzieścia minut później golkipera gości pokonał
Krzysztof Kulik, podwyższając na

£ukasz Tomaszkiewicz strzeli³ 4 bramkê w tej rundzie

Uciekli z ogona
MEWA Resko – ORKAN Suchañ 2:0 (1:0)
Mewa: Libiszewski – Kęsy, Żurawik (75’ Wójtowicz), Mielcarek,
Pawłowski A., Pawłowski M., Pietrowski, Wasiak, Konczewski
Kuba (60’ Łacwik Bogdan), Gradus, Błaszczyk. Trener Darek Kęsy.
Bramki: 45’ – Marek Gradus; 90’ – Franek Wójtowicz.
Wygrywając z Orkanem, z którym Mewę dzielił jeden punkt więcej,
reszczanie odskoczyli na cztery punkty od Orkana i uciekli z ogona tabeli.
Optymistyczne jest to, że Mewa zagrała bardzo dobrze drugi mecz z
rzędu, co może świadczyć o przełamaniu kryzysu. Oby tak było. Sprawdzianem stabilizacji formy będzie wyjazdowy mecz z Iskierką w Śmierdnicy. Jako taką stabilizację kadrową może zapewni pojawienie się nowej
twarzy w Mewie – Bogdana Łacwika z Płotów, który pracuje w Resku
i podjął decyzję i graniu w klubie. To zawodnik mający za sobą występy
w Polonii Płoty i Redze Trzebiatów.
Choć Mewa bardzo dobrze zagrała w pierwszej połowie, to dopiero bramka strzelona tuż przed zejściem do szatni uspokoiła reszczan.
Dariusz Kęsy z rzutu wolnego wrzucił piłkę na długi róg bramki, gdzie
pojawił się Pietrowski i zgrał ją do Gradusa, który wbił piłkę do siatki.
Podobnie, po stałym fragmencie gry, padła druga bramka, gdy piłka
wrzucona z rzutu rożnego po zamieszaniu została wbita do bramki
przez Franka Wójtowicza. To był mocny akord na zakończenie tego
dobrego widowiska.
KAR

V liga

2:0. Wydawało się, że Radovia zainkasuje w tym meczu więcej bramek
i wysoko pokona Spartę, mając kilka tzw. setek. Sytuację popsuł faul,
do którego doszło w ostatniej minucie pierwszej połowy. Nieporozumienie Kmiecia ze Stosiem spowodowało, że bezpańską piłkę dopadł
napastnik Sparty i gdy mijał bramkarza, ten go sfaulował. Karny zamieniony na bramkę popsuł nastroje schodzącym do szatni radowianom. Pomimo dobrej gry i przewagi
w polu przy wyniku 2:1 wszystko
mogło się przecież zdarzyć.
Ale nie zdarzyło. W 55 min. Wojtek Kliś wypuszcza Mateusza Ryllinga w uliczkę i ten będąc sam na sam
nie marnuje okazji, podwyższając
wynik na 3:1. Rozmiary porażki Sparta zmniejszyła w 85 min., gdy sędzia
w starciu Łukasza Tomaszkiewicza z
napastnikiem Sparty na polu karnym
dopatrzył się faulu i rzut karny goście zamienili na gola.
- Byłem spokojny o wynik, bo to
my kontrolowaliśmy grę na boisku.
Jestem zadowolony z postawy zespołu, a zaskoczony słabą grą gryfickiej Sparty. Widać, że przeżywa
jakiś kryzys. – powiedział nam trener
Henryk Kulik.
KAR

Rajd
Turystyki
Rowerowej
15 października o godznie 10:00
z Placu Spółdzielców wystartuje
Raid Turystyki Rowerowej. Organizatorami imprezy są TKKF „Błyskawica” i Łobeskie Centrum Turystyki. Rajd przebiegać będzie na trasie Łobez – Brzeźniak – Ginawa –
Łobez. Chętni mogą zgłaszać swój
udział do 13 października w ŁCT.

Radovia Radowo Małe - Sparta Gryfice
3:2, Vineta Wolin - Hutnik EKO TRAS
Szczecin 5:1, Orzeł Trzcińsko - Zdrój
- Piast Chociwel 1:1, Zorza Dobrzany
- Osadnik Myślibórz 1:6, Kłos Pełczyce - Polonia Płoty 0:3, Piast Choszczno
- Pomorzanin Nowogard 2:0, Fagus
Kołbacz
- Mieszko Mieszkowice
0:0, Odra Chojna - Dąb Dębno 2:2

1. Dąb Dębno
29 31 - 7
2. Piast Choszczno
25 27 - 9
3. Vineta Wolin
23 23 - 18
4. Orzeł Trzcińsko-Zdrój 22 19 - 16
5. Pomorzanin Nowogard 22 27 - 14
6. Polonia Płoty
19 22 - 13
7. Odra Chojna
18 27 - 15
8. Osadnik Myślibórz
17 17 - 20
9. Hutnik EKO TRAS Szcz.14 18 - 20
10. Radovia Radowo M. 14 11 - 23
11. Piast Chociwel
10 13 - 12
12. Sparta Gryfice
10 15 - 21
13. Kłos Pełczyce
9 8 - 18
14. Mieszko Mieszkowice 6 4 - 11
15. Fagus Kołbacz
6 7 - 23
16. Zorza Dobrzany
4 12 - 41

Klasa okrêgowa

Świt Szczecin - KP Police II 1:1, Mewa
Resko - Orkan Suchań 2:0, Sparta Węgorzyno - Vielgovia Szczecin 1:0, Korona Stuchowo - Masovia Maszewo 1:1,
Sarmata Dobra - Wicher Brojce 3:2,
Dąbrovia Stara Dąbrowa - Światowid
Łobez 1:0, Promień Mosty - Ina Ińsko
2:1, Orzeł Prusinowo
- Iskierka
Śmierdnica 1:3
1. Świt Szczecin
2. KP Police II
3. Sarmata Dobra
4. Promień Mosty
5. Vielgovia Szczecin
6. Iskierka Śmierdnica
7. Sparta Węgorzyno
8. Wicher Brojce
9. Dąbrovia St. Dąbrowa
10. Masovia Maszewo
11. Mewa Resko
12. Korona Stuchowo
13. Światowid Łobez
14. Orkan Suchań
15. Ina Ińsko
16. Orzeł Prusinowo

24
23
21
17
17
16
16
15
15
14
14
12
11
10
9
7

24 - 10
25 - 14
23 - 13
15 - 13
19 - 18
21 - 13
12 - 10
14 - 14
11 - 15
15 - 15
14 - 18
16 - 22
16 - 21
9 - 11
12 - 28
10 - 21

GRANIE W PLANIE
V liga
14 października zagrają:
14:00 Osadnik Myślibórz - Odra Chojna, 15:00 Polonia Płoty - Piast Choszczno,
15:00 Piast Chociwel - Kłos Pełczyce, 15:00 Radovia Radowo Małe - Vineta Wolin
15 października zagrają:
16:00 Sparta Gryfice - Dąb Dębno, 15:00 Mieszko Mieszkowice - Zorza Dobrzany, 16:00 Pomorzanin Nowogard - Fagus Kołbacz, 14:00 Hutnik EKO
TRAS Szczecin - Orzeł Trzcińsko-Zdrój

Klasa okrêgowa
14 października zagrają:
15:00 Wicher Brojce - Dąbrovia Stara Dąbrowa, 15:00 Masovia Maszewo Sarmata Dobra,
15:00 Iskierka Śmierdnica - Mewa Resko, 16:00 Świt Szczecin - Promień Mosty
15 października zagrają:
15:00 KP Police II - Światowid Łobez, 15:00 Vielgovia Szczecin - Korona
Stuchowo, 15:00 Orkan Suchań - Sparta Węgorzyno, 15:00 Ina Ińsko Orzeł Prusinowo
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Biegi prze³ajowe w Chociwlu

W trudnych warunkach,
ale z sukcesami
(CHOCIWEL – DOBRA) W
dniu 6 bm. w Chociwlu odbyły się
rozgrywane po raz dziewiąty biegi
przełajowe. Zawody odbywały się w
fatalnych warunkach atmosferycznych, przy padającym ciągle deszczu. Wystartowała w tych zawodach
duża, bo licząca 26 zawodników reprezentacja Szkoły Podstawowej w
Dobrej. Zawody przyniosły kolejne
sukcesy naszym zawodnikom. Miejsca na podium zajmowali: Dagmara
Szymanek, Cezary Szkup, Kordian
Sawczuk, Dawid Zapałowski, Weronika Razik, Łukasz Uchwał. W punktacji zespołowej nasza reprezentacja zajęła III miejsce.
Prezes UKS “ARBOD”
Janusz Łukomski

Zarybianie Regi

(ŁOBEZ) W piątek Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi
po raz kolejny przeprowadziło
akcję zarybiania. Do rzeki
wpuszczono łącznie 5,5 tys.
ryb. Stowarzyszenie pozyskało
na ten cel ponad 6 tys. zł. Pieniądze na ten cel organizacja
otrzymała między innymi od

starostwa, gminy i Unii Miast
Dorzecza Regi.
Tym razem do rzeki wędkarze
wpuścili lipienie, owadożerne ryby,
osiągające długość nawet do 50 cm.
Podczas zarybiania wędkarze musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by
wyrównać temperaturę wody w
zbiorniku do panującej w rzece. (gp)

POLICJA 997
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Okrad³ PKP
Odmienne wersje
(ŁOBEZ) 2 października o godz.
14:55 w Łobzie na ul. Kościuszki kierujący samochodem marki Toyota Stanisław S. zderzył się z samochodem
marki Opel, którym kierował Włodzimierz M. Uszkodzeniu uległy oba
pojazdy. Obaj kierujący przedstawili
odmienne wersje przebiegu zdarzenia.

W³amania w Œwiêtoborcu
(ŁOBEZ) W nocy z 2 na 3 października w Łobzie przy ul. Świętoborzec, nieznany sprawca dokonał
włamania do pomieszczenia piwnicznego, przez urwanie skobla mocującego kłódkę, skąd skradł dwa
rowery typu górskiego łącznej wartości 900 zł na szkodę Agnieszki S.
W tym samym miejscu i czasie
nieznany sprawca, działając w ten
sam sposób dokonał włamania do
pomieszczenia piwnicznego zajmowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Świętoborzec, skąd skradł 250
metrów przewodu elektrycznego
wartości przekraczającej 250 zł na
szkodę w/w Spółdzielni.
W tym samym miejscu i czasie
nieznanny sprawca, po uprzednim
urwaniu kłodki zabezpieczającej
drzwi, dokonał włamania do piwnicy,
skąd skradł rower wartości 350 zł na
szkodę Renaty C.

(DOBRA) 2 października w
godz. 12:00 – 15:00 w Dobrej przy
ul. Piłsudskiego z terenu byłej lokomotywowni, nieznany sprawca dokonał kradzieży dwóch klap
podłogowych, oraz metalowych
części silnika lokomotywy
łącznej wartości 100 zł, działając
na szkodę P.K.P.

Odp³yn¹³ w sin¹ dal
(WIEWIECKO) W okresie od 3
do 4 października w Wiewiecku, nieustalony sprawca dokonał kradzieży dwóch rowerów wodnych o
łącznej wartości 7000 złotych, działając na szkodę Michała K.

Rower z piwnicy

Kradzie¿ „damki” w modzie
(ŁOBEZ) 5 października w Łobzie
przy ul. Przyrzecznej, nieustalony
sprawca dokonał kradzieży roweru
typu damka, koloru czarnego. Stratę
w kwocie 100 zł poniósł Jerzy J.

Zniknê³o z biura
(ŁOBEZ) 6 października około
godz. 13:00 w Łobzie przy ul. Browarnej z pomieszczenia biurowego
firmy nieustalony sprawca dokonał kradzieży portfela, 10 zł, karty
bankomatowej i dwóch praw jazdy
wystawionych na nazwisko Marka
K. i Marcela K.

(ŁOBEZ) 5 października w godzinach 10.00 – 11.30 przy ulicy
Ogrodowej w Łobzie nieznany
sprawca po uprzednim ułamaniu
metalowej sztabki, służącej do zamykania kłódki drzwi wejściowych
piwnicy wszedł do jej wnętrza skąd
dokonał kradzieży roweru górskiego typu damka marki Uni Vega. Poszkodowany oszacował stratę na
800 złotych.

(ZAJEZIERZE) W okresie od
6 do 7 października w godz. 21:00
- 7:00, w Zajezierzu z terenu gospodarstwa rolniczego nieznany
sprawca dokonał kradzieży ciągnika rolniczego marki John Deere 3050 wraz z przyczepą dwuosiową. Stratę w kwocie 80.000 zł
poniosła Spółka HUSTED.

Kradzie¿ w poci¹gu

Dzikowi nic siê nie sta³o

(CIESZYNO ŁOBESKIE –
KLĘPNICA) 4 października w pociągu relacji Szczecin - Koszalin pomiędzy stacjami Cieszyno Łobeskie Klępnica nieustalony sprawca doko-

Sokiœci
na polowaniu
(WINNIKI – RUNOWO) We
wtorek na terenie przejazdu kolejowego Runowo – Winniki, patrolujący to miejsce funkcjonariusze
Służby Ochrony Kolei o mało nie
zastrzelili niewinnego człowieka.
Grzegorz S. z Ińska wracał
około 21:40 z polowania. W bagażniku miał ubitego dzika i sztucer. Zatrzymał się przed przejazdem i rozmawiał przez telefon. Po
chwili zobaczył wychodzących z
lasu dwóch mężczyzn trzymających w rękach broń palną. Nie
czekając na rozwój wypadków,
wsiadł do samochodu i zaczął
uciekać. Gdy dojechał do stacji
paliw w Węgorzynie, zauważył w
karoserii samochodu dziury po

nał kradzieży plecaka Agnieszki S., w
którym znajdował się portfel z kartą
bankomatową i dowodem osobistym.

pociskach. Zadzwonił na policję.
Policjanci ustalili, że do myśliwego strzelali funkcjonariusze SOK,
ubrani po cywilnemu. Sokiści
wzięli go za jednego ze złodziei
kabli i chcieli go zatrzymać. Gdy
ten ich nie posłuchał, zareagowali dość nerwowo i zaczęli strzelać.
Rejon, który był patrolowany
przez nich jest częstym miejscem
kradzieży kabli z trakcji napowietrznych, także sokiści mieli
prawo wziąć myśliwego za złodzieja. Zareagowali jednak zbyt
nerwowo, zagrażając przy tym
życiu Grzegorza S.
Krewcy sokiści będą odpowiadać za przekroczenie uprawnień.
(gp)

I po ci¹gniku

(ŁOBEZ – ZAJEZIERZE) 6 października około godziny 22:20 na drodze Łobez - Zajezierze Maciej Ż., kierując samochodem WV Passat, uderzył w przebiegającego przez drogę
dzika. Uszkodzeniu uległ pojazd.

Z³odziej wielobran¿owy
(SARNIKIERZ) W okresie od
7 do 8 października w godz. 19:00
- 10:20 w Sarnikierzu, nieznany
sprawca dokonał wyłamania
okiennicy i wybicia szyby okiennej budynku mieszkalnego, jednak nie wchodził do wnętrza. Następnie po zerwaniu kłódki z drzwi
stodoły dokonał kradzieży kosiarki samojezdnej marki QUANTUM
120000, wykaszarki spalinowej
marki HUSQWARNA 323R, zagęszczarki do gruntu, 2 sekatorów, 2 siekier, szlifierki kątowej
marki TOPEX, łańcuchy samochodowe przeciwśnieżne, oleje i
benzynę. Straty w kwocie 3.950 zł
poniósł Tadeusz R.

Jazda z zakazem
(ŁAGIEWNIKI) 8 października
około godz. 13:55 w Łagiewnikach,
Grzegorz W. kierował motorowerem
wbrew zakazowi kierowania pojazdami orzeczonemu przez sąd.

(ŁOBEZ) 3 października o godzinie 21:30 na ulicy Kwiatowej w
Łobzie Mikołaj S. kierował samochodem Opel znajdując się w stanie
nietrzeźwości (0,3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu).
(WĘGORZYNO – CIESZYNO) 3 października około godz.
18:25 na drodze Węgorzyno - Cieszyno Janusz J. kierował rowerem
będąc w stanie nietrzeźwości
(0,85 alkoholu w wydychanym
powietrzu).
(RESKO – ŁABUŃ WIELKI)
3 października o godzinie 23.00
na drodze Resko – Łabuń Wielki
Ryszard B zam gm. Resko kierował rowerem w stanie nietrzeźwości ( 0,38 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(RESKO) 4 października o
godz. 11:20 w Resku na ul. Stodólnej, Marek F, kierował rowerem
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,67 mg/l).
(RESKO) 4 października o
godz. 11:20 w Resku na ul. Stodólnej, Aleksander W kierował rowerem znajdując się w stanie nietrzeźwości (1,25 mg/l).
(ŁOBEZ) 5 października o
godz. 21:30 w Łobzie na ul. Niepodległości, Roman K kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości
odpowiadającemu 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
(WYSIEDLE – SULISZEWICE) 5 października o godzinie
18:25 na drodze Wysiedle – Suliszewice Tadeusz K kierował rowerem w stanie nietrzeźwości ( 0,54
i 0,41 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu).
(ŁOBEZ) 8 października
około godz. 16:10 w Łobzie na ul.
Browarnej Piotr K. kierował samochodem Fiat 126p znajdując
się w stanie nietrzeźwości (2,19
promila). Kierowca naruszył jednocześnie orzeczony przez sąd
zakaz kierowania pojazdami.

TELEFONY NA POLICJI
W Komendzie Powiatowej
Policji w Łobzie zabezpieczono
telefony komórkowe marki Nokia 3330 i Siemens AX72, które
zostały skradzione w miesiącu
czerwcu 2006 r. nad jeziorem
miejskim oraz telefon komórkowy marki Sony Ericson, który
został skradziony z szatni Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie w
okresie zimowym. Telefony do
odbioru przez właścicieli w budynku KPP Łobez, pokój nr 19
nr tel. 091 561 55 22.
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HUMOR
TYGODNIA
- Bardzo bym chciała, żebyś kupił samochód - mówi
żona do męża.
- Zrobiłabym prawo jazdy, poznalibyśmy świat...
- Ten, czy tamten?
*****
Wnuczek mówi do dziadka:
- Dziadku, Turcja popiera starania Polski o wejście do
Unii Europejskiej...
Na to dziadek:
- Mszczą się za odsiecz wiedeńską.
*****
Lata 80-te, PRL. Przychodzi facet do sklepu z samochodami i pyta czy może kupić Skodę 105.
- Tak, proszę bardzo, czerwona, proszę wpłacić pieniądze, odbier ze pan za 10-lat.
- No dobrze - mówi szczęśliwy klient - ale za 10 lat rano
czy po południu?
- Panie! coś pan, bedzie pan czekać 10 lat i nie jest panu
obojętne czy rano czy po południu?
- Nie, dla mnie to ważne.
Więc kiedy mogę odebrać tę Skodę? Rano czy po południu?
- A dlaczego jest to dla pana takie ważne?
- Bo rano bedą mi zakładać telefon.
*****
Rozterki młodego SLD-owca.
Mamo, ci z PiS-u mówią, że za komuny na półkach był
tylko ocet i sól... Może w jakichś małych sklepach, ale w
Carrefourze?
W obiektywie tygodnika: Pu³apka na Reskich przechodniów

NAGRODA

Miesiêczna prenumerata
„Ty godnik
kiego”
godnikaa £obes
£obeskiego”
Poprawne rozwiązanie krzyżówki nr 39
brzmiało: „Na złych ludziach można polegać, ci
przynajmniej się nie zmieniają”.
Poprawne rozwiązania nadesłali: Maria
Szylinowicz (Łobez), Zofia Janicka (Łobez),
Teresa Syjczak (Łobez), Antonina Kaczmarek
(Dobra), Karolina Płocka (Łobez), Magda
Majchrowicz (Łobez), Telesfor Waliszewski
(Rogowo),.
Nagrodę wylosowała Zofia Janicka z
Łobza. Gratulujemy.
CMYK
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